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Você sabia que Deus vai falar com você hoje - se você permitir? Mas como Deus
fala conosco? O que Ele tem a dizer? E por que é importante ouvi-lo?
Deus não fala conosco hoje com uma voz audível. Ele fala conosco por meio de Sua
Palavra escrita - a Bíblia Sagrada. Em sentido real, a Bíblia é o Livro de Instruções de Deus
para a humanidade. Assim como um fabricante envia um longo manual de instruções
descrevendo o que seu produto se destina a fazer, como o faz e como deve ser mantido,
também Deus tem um Manual de Instruções para a humanidade. Sua suprema criação
física. Nele, Deus nos diz o que somos, por que somos dessa forma e como devemos viver
para que possamos alcançar Seu propósito maravilhoso para nossas vidas.
Como base de todo o conhecimento, a Bíblia contém informações que precisamos
desesperadamente saber. Está cheia de conhecimentos que não poderiam ser obtidos em
nenhum outro lugar.
Neste estudo, aprenderemos por que é tão importante deixar Deus falar conosco
hoje. Antes de começar, certifique-se de pegar uma Bíblia, caneta e papel. Procure as
escrituras que respondem às perguntas. Escrever os versículos o ajudará a lembrar os
princípios que Deus deseja que você aprenda.
1. Como Deus revelou Sua vontade há milhares de anos? Gênesis 17:1-3; Êxodo
33:11 (primeira parte), Deuteronômio 5:1-4 (especialmente versículo 4); Hebreus 1:1.
Como Deus falou mais tarde à humanidade? Hebreus 1:2. Onde estão as palavras de
Deus e de Cristo preservadas para nós hoje? 2 Timóteo 3:16; Romanos 1:1-2;
Zacarias 7:12.
Nos dias dos patriarcas e profetas do Antigo Testamento, Deus às vezes falava com
Seus servos face a face. No Monte Sinai (Horebe), Ele trovejou os Dez Mandamentos para
a nação de Israel. Jesus Cristo veio à terra para revelar ainda mais a vontade e o plano de
Deus para a humanidade. Suas palavras foram registradas no Novo Testamento, que inclui
outras informações vitais que Deus inspirou Seus servos a escreverem. Deus fez com que
esses escritos inspirados fossem preservados e colocados juntos para formar a Bíblia
Sagrada que temos hoje. Portanto, quando você lê a Bíblia, perceba que Deus está falando
diretamente com você.
2. Como é chamada a Palavra de Deus? João 17:17. Podemos depender
absolutamente do que Deus nos diz em Sua Palavra? Tito 1:2; João 10:35 (última
parte). A Palavra de Deus permanecerá para sempre? Isaías 40:8; 1 Pedro 1:25.
Deus se revelou como um Deus de verdade. Visto que toda a Bíblia é a inspirada
Palavra de Deus, sabemos que é verdade.
3. Em Seu Livro de Instruções para a humanidade, Deus nos dá as regras e diretrizes
para levar uma vida feliz, interessante e gratificante. Onde está a base para essas
instruções? Leia e resuma Êxodo 20:1-17. Como esses princípios fundamentais são
resumidos? Mateus 22:36-40.
A Palavra de Deus revela um estilo de vida baseado nos Dez Mandamentos. Eles
nos mostram como amar a Deus e ao próximo. Deus os amplifica em toda a Bíblia e nos
mostra como aplicá-los.

Inscreva-se no curso bíblico gratuito. Este breve estudo bíblico é uma amostra do
método de estudo usado em cada lição mensal do Curso Bíblico por Correspondência do
Ambassador College. Não importa sua idade, ler a Bíblia é uma maneira de ouvir o que
Deus tem a lhe dizer.
4. Deus nos diz que abençoará e olhará favoravelmente para aqueles que tratam Sua
Palavra com respeito e reverência? Isaías 66:2. As coisas correrão bem para aqueles
que procuram aprender e fazer o que Deus diz? Salmo 1:1-3 (especialmente a última
parte do versículo 3); Lucas 11:28.
5. O que Deus pensa de Davi, um dos reis de Israel? Atos 13:22. Até que ponto Davi
considerava a Palavra de Deus valiosa? Salmo 119:72,162.
Davi sabia por experiência prática que a Palavra de Deus contém um depósito
inestimável de sabedoria e compreensão.
6. Davi deixou Deus falar com ele por meio de Sua Palavra? Salmo 119:9-10. Ele
sempre pensava em como aplicá-lo em sua vida? Salmo 119:97. Que benefícios
fantásticos ele recebeu como resultado? Leia e resuma os versículos 98 a 105.
Davi estudou diligentemente a porção da Palavra escrita de Deus disponível para ele
em seus dias. Onde quer que estivesse, Davi pensava na lei de Deus e em como aplicá-la
em sua vida e na sociedade em que vivia. Visto que ele ouviu as instruções de Deus, foi
extremamente abençoado. Ele se tornou mais sábio do que seus inimigos e entendeu mais
do que seus professores. Davi provou que a Palavra de Deus é verdadeira colocando-a em
prática em sua vida.
7. Deus quer que provemos que Sua Palavra é verdadeira? 1 Tes. 5:21. O que Deus
deseja que façamos com o conhecimento precioso que Ele nos transmite? Tiago
1:22.
Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida feliz e bem-sucedida (João 10:10; 3
João 2). É por isso que Ele nos deu Seu Livro de Instruções, que contém as chaves vitais
para uma vida bem-sucedida. Nele, Deus nos revela instruções vitais sobre assuntos como
casamento, sexo, dinheiro, trabalho e convivência com os outros. Ao aprender e aplicar
esses princípios em nossa vida, provamos que Sua Palavra é verdadeira pelas bênçãos
resultantes.
8. Como seguir o modo de vida de Deus afetará nosso entendimento de Sua Palavra?
Salmo 111:10.
Uma chave vital para entender a Bíblia é lê-la com a atitude de aplicar o que você
aprendeu em sua vida diária.
9. A Palavra de Deus é útil para correção e reprovação - para nos mostrar onde
estamos errados e o que fazer a respeito? 2 Timóteo 3:16; Hebreus 4:12.
Deus deseja que evitemos desenvolver hábitos que nos prejudiquem. Ao permitir
que Deus fale conosco em Sua Palavra, podemos descobrir práticas e atitudes prejudiciais
em nossa vida e aprender como corrigi-las. Ao ler os relatos de personalidades do Antigo
e do Novo Testamento, pense em como você pode aplicar as lições que aprendeu com
eles. Deus registrou partes de suas vidas para que pudéssemos lucrar com suas
experiências (Romanos 15:4; 1 Coríntios 10:6,11).

10. Observe agora um exemplo importante que o Rei Davi deu para nós hoje. Ele
pediu a Deus que o ajudasse a entender Sua verdade e aplicá-la em sua vida? Salmo
119:18, 33-34.
Quando você lê e estuda a Bíblia, primeiro peça a Deus para ajudá-lo a entender o
verdadeiro significado de Sua Palavra. Peça a Ele orientação para entender Sua mensagem
para você. Em seguida, comece seu estudo pensando em como você pode aplicar o que
aprendeu.
Mas onde é um bom lugar para começar a ler e estudar a Bíblia? Uma maneira de
começar seu estudo da Palavra de Deus é lê-la desde Genes até o Apocalipse. Isso lhe
dará uma ampla visão geral do que está na Bíblia.
11. Muitos também acham útil estudar um assunto por vez. Mas todas as informações
sobre qualquer assunto sempre aparecem em um só lugar? Isaías 28:9-10.
Deus fez com que a Bíblia fosse escrita de forma que a verdade sobre qualquer
assunto fosse freqüentemente revelada "um pouco aqui, um pouco ali". Portanto, se você
quiser aprender o que Deus tem a dizer sobre um assunto, encontre as passagens da Bíblia
relacionadas a esse assunto. Uma boa concordância (um livro que mostra onde palavras
específicas aparecem na Bíblia) é essencial neste método de estudo. As referências
marginais em sua Bíblia também são úteis. Outro auxílio de estudo é o Curso Bíblico por
Correspondência do Ambassador College. Cada lição reúne escrituras relevantes sobre
uma verdade bíblica importante.
12. O conhecimento de Deus para que possamos conhecer e compreender hoje se
espalhará por todo o mundo no mundo que virá amanhã? Isaías 2:2-3; 11:9.
Por meio de Seus servos, os profetas, Deus revelou como será a vida no futuro. Eles
revelam um paraíso utópico de paz, felicidade e alegria porque todos conhecerão,
compreenderão e praticarão o modo de vida que Deus nos revela na Bíblia. O mundo inteiro
então ouvirá e aplicará o que Deus tem a dizer à humanidade.
Agora é a hora de deixar Deus falar com você. Comece a explorar o conhecimento
inestimável que o ajudará a ter uma vida bem-sucedida, feliz e gratificante.

Teen Bible Study: Let God Talk to You
Richard H Sedliacik

Did you know that God will talk to you today — it you let Him? But how does God talk to us? What does He
have to say? And why is it important that we listen to Him?
God does not speak to us today in an audible voice. He talks to us through His written Word — the Holy
Bible. In a real sense, the Bible is God's Instruction Book for humanity.
Just as a manufacturer sends a long an instruction manual describing what his product is intended to do,
how it does it and how it is to be maintained, so God has an Instruction Manual for humanity. His supreme
physical creation. In it God tells us what we are, why we are and how to live so we may achieve His
awesome purpose for our lives!
As the foundation of all knowledge, the Bible contains information we desperately need to know. It is full of
knowledge that could not be obtained anywhere else.
In this study, we'll learn why it is so important to let God talk to us today. Before you begin, be sure to get a
Bible, pen or pencil and paper. Look up the scriptures that answer the questions. Writing out the verses will
help you remember the principles God wants you to learn.
1. How did God reveal His will thousands of years ago? Genesis 17:1-3, Exodus 33:11 (first
part), Deuteronomy 5:1-4 (especially verse 4), Hebrews 1:1. How did God later speak to humanity? Hebrews
1:2. Where are the words of God and Christ preserved for us today? II Timothy 3:16, Romans "1:12, Zechariah 7:12.
In the days of the patriarchs and prophets of the Old Testament, God at times spoke to His servants face

to face. At Mt. Sinai (Horeb), He thundered out the Ten Commandments to the nation of Israel.
Jesus Christ came to earth to further reveal God's will and plan for humanity. His words were recorded in
the New Testament, which includes other vital information God inspired His servants to write.
God caused these inspired writings to be pre served and put together to form the Holy Bible we have today
(see. "Inside the World's Best-Seller," on page 11). Therefore, when you read the Bible, realize that God is
talking directly to you!
2. What is God's Word called? John 17:17. Can we absolutely depend on what God tells us in His
Word? Titus 1:2, John 10:35 (last part). Will God's Word stand forever? Isaiah 40:8, I Peter 1:25.
God has revealed Himself as a God of truth. Since the entire Bible is the inspired Word of God, we know
that it is true.
3. In His Instruction Book for humanity, God gives us the rules and guidelines for leading a happy,
interesting and fulfilling life. Where is the foundation for these instructions found? Read and
summarize Exodus 20:1-17. How are these foundational principles summarized? Matthew 22:36-40.
God's Word reveals a way of life based on the Ten Commandments. They show us how to love God and
our neighbor. God amplifies them throughout the Bible and shows us how to apply them.
ENROLL IN FREE BIBLE COURSE This short Bible study is a sample of the study method used in each
monthly lesson of the Ambassador College Bible Correspondence Course. No matter what your age, reading
the Bible is a way you can listen to what God has to say to you. (Photo by Craig Clark)
4. Does God tell us He will bless and look favorably on those who treat His Word with respect and
awe? Isaiah 66:2. Will things go well for those who seek to learn and do what God says? Psalm 1:13 (especially last part of verse 3), Luke 11:28.
5. What does God think of David, one of the kings of Israel? Acts 13:22. Just how valuable did David consider
God's Word? Psalm 119:72, 162.
David knew from practical experience that God's Word contains a priceless storehouse of wisdom and
understanding!
6. Did David let God talk to him through His Word ? Psalm 119:9-10. Did he often think about how to apply
it in his life? Psalm 119:97. What fantastic benefits did he receive as a result? Read and summarize verses 98
to
105.
David diligently studied the portion of God's written Word available to him in his day. Wherever he was, David
thought about God's law and how to apply it to his life and the society in which he lived.
Because he listened to God's instructions. David was exceedingly blessed. He became wiser than his
enemies and understood more than his teachers. David proved that God's Word is true by putting it to practice
in his life.
7. Does God want us to prove that His Word is true? I Thessalonians 5:21. What does God want us to do
with the precious knowledge He conveys to us? James 1:22.
God wants us all to have happy and successful lives (John 10:10, III John 2). That is why He has given us
His Instruction Book that contains the vital keys for successful living. In it God reveals to us vital instruction on
subjects such as marriage, sex, money, work and getting along with others. As we learn and apply these
principles in our lives, we prove that His Word is true by the blessings that result.
8. How will following God's way of life affect our understanding of His Word? Psalm 111:10.
A vital key to understanding the Bible is to read it with the attitude of applying what you learn to your daily
life.
9. Is God's Word useful for correction and reproof — for showing us where we are wrong and what to do
about it? II Timothy 3:16, Hebrews 4:12.
God wants us to avoid developing habits that will hurt us. By letting God talk to us in His Word, we can
discover harmful practices and attitudes in our lives and learn how to correct them.
As you read the accounts of Old and New Testament personalities, think about how you can apply the
lessons you learn from them. God had portions of their lives recorded so that we could profit from their
experiences (Romans 15:4, I Corinthians 10:6, 11).
10. Notice now an important example King David set for us today. Did he ask God to help him understand
His truth and apply it in his life? Psalm 119:18, 33-34.

When you read and study the Bible, first ask God to help you understand the true meaning of His Word. Ask
Him for guidance in understanding His message for you. Then begin your study, thinking about how you can
apply
what
you
learn.
But where is a good place to begin reading and studying the Bible? One way to begin your study of God's
Word is to read it all the way through from Genes is to Revelation. This will give you a broad overview of what
is
in
the
Bible.
11. Many also find it helpful to study one subject at a time. But does all the information on anyone subject
always appear in one place? Isaiah 28:9-10.
God has caused the Bible to be written so that the truth about any one subject is often revealed "here a little,
there a little." So if you want to learn what God has to say about a subject, find the passages in the Bible
relating to that subject. A good concordance (a book that shows where specific words appear in the Bible) is
essential in this method of study. The marginal references in your Bible are also helpful.
Another study aid is the Ambassador College Bible Correspondence Course. Each lesson puts together
relevant scriptures about a major biblical truth. See the box on page 23 to learn how to enroll in this free course.
12. Will the knowledge of God that we may, come to know and understand today, spread throughout the
world
in
the
soon-coming
world
tomorrow? Isaiah
2:2-3, 11:9.
Through His servants the prophets, God has revealed what life will be like in the future. They reveal a utopian
paradise of peace, happiness and joy because everyone will know, understand and practice the way of life
God reveals to us in the Bible. The whole world will then be listening to and applying what God has to say to
humanity.
Now is the time to let God talk to you. Begin tapping the priceless knowledge that will help you to experience
a successful, happy and rewarding life!

