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ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO 
Plano de Aula 

Modelo Para Pequenos Grupos de Militares 
 
INTRODUÇÃO (5 minutos, incluindo objetivo) 
- Existem muitos tipos de estudos Bíblicos: tópico, personagem, livro, etc. 
- Existem métodos diferentes de conduzir um Estudo Bíblico, de uma palestra formal a um estudo particular. 
- A escolha do tipo e método depende do grupo e seus objetivos. 
- Os objetivos da maioria dos grupos de Militares Cristãos incluem promover a Grande Comissão dentro das 
forças armadas e ajudar seus membros a alcançarem maturidade espiritual. 
- A experiência de muitas nações é que o ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO é um dos meios mais efetivos, mesmo 
que não seja o único para se fazer isto. Pode ser dirigido por qualquer pessoa com habilidade de liderança e 
não requer treinamento teológico. 
 
OBJETIVO: Ao final desta apresentação cada um de vocês será capaz de fazer o seguinte 

A. Definir um Estudo Biblico Indutivo em suas próprias palavras. 
B. Apresentar as Quatro Orientações Básicas. 
C. Liderar um Estudo Bíblico Indutivo. 
D. Avaliar um Estudo Bíblico. 

APRESENTAÇÃO (10 minutos) 
A     Definição. Um Estudo Bíblico Indutivo é: 

1. Estudo de uma porção limitada da Escritura, geralmente um capítulo, algumas vezes menos, raramente 
mais. 

2. Estudo por um grupo menor, 6 pessoas de preferência, em geral do mesmo nível aproximadamente. 
3. Estudo em um estilo informal de descoberta (Basicamente guiado pelo Espíirito Santo). 

B Orientações Básicas. Não há regras rígidas. 
1. Mantenha-se no texto. O estudo se limita a porção selecionada. Textos de apoio e testemunhos pessoais 

geralmente não são usados para que então alguém fique desencorajado pela dificuldade de participar. 
2. Todos participam, mas ninguém é forçado a fazê-lo 
3. Ninguém monopoliza 
4. Responder três perguntas sobre a porção bíblica escolhida. 

a. O que ela diz? CONTEÚDO. Responder perguntas tais como Quem? O Que?Quando? Onde? Como? 
b. O que significa? DESCOBERTA. Tem uma lição, uma promessa, um mandamento, um alerta ou um 

exemplo bom ou mau? O que você pode aprender sobre Deus? 
c. O que significa para mim? APLICAÇÃO. O que eu posso fazer com o que eu tenho descoberto? 

     C        Responsabilidades do Líder 
1. Preparar-se para o Estudo Bíblico. Isto é principalmente administrativo. Determinar onde, quando, 

quem, o que, algum lanche, tenho suficiente Bíblias para todos, etc.  Em oração estudar a lição com 
antecendência. 

2. Começar e parar na hora. Pontualidade é importante entre militares. 
3. Reforçar as Quatro Orientações Básicas. Revê-las nesta hora. 

 Nota/Observação: O líder é somente um facilitador. O Espírito Santo ilumina e dá o entendimento.        
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EXERCÍCIO PRÁTICO (35 minutos) 
A. Demonstre um Estudo Bíblico Indutivo. (10 minutos)  

1. Selecione um grupo de cerca de 6 pessoas. 

2. Use um parágrafo curto das Escrituras. 

B. Conduza um Estudo Bíblico Indutivo. (20 minutos) 

1. Divida os participantes em grupos de 6 a 8 pessoas. 

2. Especifique uma porção curta das Escrituras. 

3. Indique um líder para cada grupo. 

4. Dê um tempo para tornar a se reunir. 

C. Avalie o Estudo Bíblico. Pergunte a cada grupo: (5 minutos) 

1. O estudo foi limitado para a passage selecionada? 

2. Todos que participaram queriam fazer isso? 

3. Alguém monopolizou o grupo? 

4. O estudo respondeu a todas as três perguntas? 

5. Vocês concluíram dentro do tempo? 

RESUMO (5 Minutos) 
A. O ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO é uma das mais eficientes ferramentas de uma MCF. Não requer um 

líder com treinamento teológico porque o Santo Espírito ilumina e dá entendimento. 

B. DEFINIÇÃO: Um Estudo Bíblico Indutivo é um estudo de uma parte limitada da Escritura por um grupo 
pequeno de uma maneira informal de descoberta 

C. As Orientações Básicas são: 

1. Mantenha-se no trecho. 

2. Todos participam. 

3. Ninguém monopoliza 

4. Responda as perguntas: 
a. O que o texto diz?  
b. O que o texto quer dizer?  
c. O que ele significa para mim?  

D. As responsabilidades do LÍDER  

1. Preparar-se para o Estudo Bíblico. 

2. Começar e terminar na hora. 

3. Aplicar as Orientações Básicas. 

E. A AVALIAÇÃO  consiste em julgar quão bem o grupo cumpriu:  

1. Começar e terminar na hora. 

2. Seguir as Orientações Básicas. 

 

Instruções para o professor: Este Plano de Aula é para uma hora e pode ser mofidicado à vontade. As porções 
sublinhadas são as respostas para os espaços na Folha de Trabalho. 
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ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO 
Folha de Trabalho 

 

Modelo para Pequenos Grupos Militares  

INTRODUÇÃO 
 
O ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO é um dos mais eficientes, embora não seja a única maneira, para a realização da 
Grande Comissão nas Forças Armadas. Ele pode ser liderado por qualquer um com habilidades de liderança e não 
requer treinamento teológico para os líderes. 
 
OBJETIVO: Ao final desta apresentação cada um de vocês será capaz de fazer o seguinte:  

A. _____________________________________________________________________________________ 
B. _____________________________________________________________________________________ 
C. _____________________________________________________________________________________ 
D. _____________________________________________________________________________________ 

 

APRESENTAÇÃO  
A. Definição: Um Estudo Bíblico Indutivo é: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

B. Orientações Básicas: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

a. ______________________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________________ 

C. Responsabilidades do líder 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 
 

Nota:  O líder é apenas um facilitador. O Espírito Santo ilumina e dá entendimento. 
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RESUMO: 
 

A. O ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO é uma das mais eficientes maneiras para a realização da Grande 
Comissão. Não requer um “professor” com treinamento teológico porque o Espírito Santo ilumina e dá 
entendimento. 

B. Um Estudo Bíblico Indutivo é um estudo de uma parte limitada da Escritura por um grupo pequeno de uma 
maneira informal de descoberta. 

C. As Orientações Básicas são: 

1. Mantenha-se no trecho. 

2. Todos participam. 

3. Ninguém monopoliza 

4. Responda as perguntas: 

a. O que o texto diz? CONTEÚDO 

b. O que o texto quer dizer? DESCOBERTA 

c. O que ele significa para mim? APLICAÇÃO 

 

 D. O líder prepara o Estudo Bíblico, começa e termina na hora, aplica as orientações básicas e em oração prepara o 
estudo de antemão. 

E. A avaliação consiste em julgar o quão bem o grupo fez em: 

1. Começar e terminar dentro tempo. 

2. Seguir as Orientações Básicas. 
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