
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 1B



A Palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, assim 

como nos encorajar e consolar em tempos de necessidade. A 

Palavra de Deus é a fundação da fé sobre a qual nos 

firmamos.

Na nossa última aula, falamos principalmente sobre como ler 

a Palavra e tocamos brevemente na questão da 

memorização, a qual queremos olhar mais de perto agora.
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Por que memorizar?

1. Para o seu próprio crescimento espiritual, 

encorajamento e para renovar a sua mente em Jesus.

A mente pode ser comparada a uma base de dados: Tem que ser 

alimentada com algo, bom ou mau. Os nossos reflexos são 

mentalmente condicionados para reagirem de uma certa maneira, 

conforme fomos treinados ou em função de nossas experiências. 

Jesus, pela Sua Palavra, limpa-nos espiritualmente e nos dá algo 

positivo para abastecermos nossas mentes.

Efésios 5:26b — ...com a lavagem da água, pela Palavra.

Romanos 12:2a — E não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.

Salmo 37:31 — A lei do seu Deus está em seu coração; os seus 

passos não vacilam.

Observe o versículo anterior. A 

pessoa que não tem a Palavra 

no coração vacilará e acabará 

se desviando.

Abasteça a sua mente e 

coração com os pensamentos 

positivos, que encorajem, 

fortaleçam e edifiquem a fé, 

oriundos da Palavra de Deus, 

lembrando, memorizando e 

citando Escrituras para si 

mesmo.



2. Deus lhe fala por meio da Palavra que você tiver 

aprendido

O Senhor fala conosco trazendo à nossa memória passagens que 

tenhamos memorizado.

João 14:26 — Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 

enviará em Meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar tudo o que vos tenho dito.

Deus conhece o Seu próprio livro melhor do que qualquer um e 

pode, pelo Seu Espírito, ajudá-lo a se lembrar de versículos, 

conforme a necessidade. Se tiver lido, estudado e memorizado 

fielmente a Palavra, Ele fará estalar versículos na sua cabeça, 

como uma janela que se abre no monitor do seu computador, 

sempre que o programa estiver funcionando corretamente. Ele é o 

melhor programador que conheço e lhe deu o melhor 

computador já construído: o seu cérebro!

Algo que torna a memorização importante é o fato de nem 

sempre ser possível ler. Você acorda à noite e não pode acender a 

luz sem perturbar alguém, ou talvez se encontre, sem sua Bíblia, 

numa situação difícil. Em momentos assim, as únicas Escrituras 

disponíveis serão as que tiver depositado no banco da memória. E 

é muitas vezes nessas horas que mais precisamos da Palavra.

É também mais fácil, quando estiver orando, exigir que o Senhor 

cumpra as promessas que Ele fez na Sua Palavra, se as soubermos 

de cor.

2 Pedro 1:4 — Desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e 

preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes 

da natureza divina.



3. Para ajudá-lo a compartilhar a Palavra de Deus com os 

outros

Conhecer passagens específicas das Escrituras também nos ajuda a 

compartilhar a nossa fé com os outros, como aconselhou Pedro:

1 Pedro 3:15b — Estais sempre preparados para responder com 

mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança 

que há em vós.

A Palavra do Senhor diz que deveríamos estar preparados para 

responder às perguntas que nos fizerem e que deveríamos conhecer 

a Palavra:

2 Timóteo 2:15 — Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

Palavra.

Há momentos 

em que 

precisamos 

conhecer a 

Bíblia para 

citá-la e 

encontrar 

trechos das 

Escrituras 

para mostrar 

para alguém 

com quem 

esteja 

falando.



4. Uma arma na vida de fé

Hebreus 4:12 — Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 

cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto 

de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os 

pensamentos e intenções do coração.

Como discutiremos mais à frente neste curso, a vida de um seguidor 

dos ensinamentos de Jesus não é sempre fácil. O próprio Jesus 

sofreu oposição, tanto espiritual, por parte do Diabo (Mateus 4:1-10) 

quanto física, vinda de Seus inimigos. Deus sempre nos deu a Sua
Palavra como 
arma espiritual 
para lutarmos 
as batalhas 
que 
encontramos. 
Depende de 
nós memorizá-
la e usá-la.



2ª Etapa: Como Memorizar

Estas instruções podem ser aplicadas a qualquer coisa que você esteja 

memorizando e estudando, não apenas às Escrituras. 

* A sua memória pode ser desenvolvida como um músculo

Quanto mais a usar, mais forte ficará, mas a falta de uso a 

enfraquece.

* Quanto maior a concentração, mais fácil será a memorização

Um lugar quieto, livre de distrações ajuda muito.

A lente de uma câmera fora de foco não produz uma imagem nítida. 

Da mesma forma, uma mente distraída e devaneando, não capta 

uma imagem clara das coisas que vê, fazendo com que seja difícil 

serem lembradas. Se prestar toda sua atenção terá uma imagem 

daquele versículo claramente registrada em sua mente

* Encontre o melhor horário para você

Pela manhã, logo após se levantar, ou antes de começar suas 

atividades é normalmente melhor. Bastam 5 a 10 minutos livres de 

distrações. Uma outra boa alternativa é à noite. O importante é 

encontrar o melhor horário para você. Algumas pessoas gostam de 

ler na noite anterior os versículos que vão memorizar no dia 

seguinte. Assim, ao acordarem pela manhã já conhecerão os 

versículos que vão memorizar.



* Recursos visuais, sons e movimentos

A maioria das pessoas se lembra melhor daquilo que vê, mas há 

também aquelas que guardam com maior facilidade o que ouvem e 

as que memorizam melhor quando associam gestos ou movimentos 

àquilo que querem decorar. Você poderá melhorar a sua capacidade 

de memorização se usar essas três faculdades combinadas. Por 

exemplo: ao ler, você estará usando a visão. Você ouvirá os versículos 

que citar em voz alta. Normalmente, os textos que você escrever 

serão mais facilmente lembrados.

É simples: quanto mais envolvidos estiverem com a sua 

memorização, mais facilmente se lembrarão daquilo que estão 

procurando reter na memória.

* O trabalho de memorização é justamente isto: trabalho

É preciso uma certa determinação e autodisciplina. Guardar a Sua 

Palavra no coração deve ser um hábito permanente! Isso facilitará o 

seu trabalho de memorização.

Memorizar é nada mais nada menos que trabalho árduo! Você tem 

que continuar repetindo, repetindo e repetindo. Normalmente, 

memoriza-se um versículo frase por frase. É a melhor maneira.

Não se preocupe se parece estar demorando muito, principalmente 

no começo, para memorizar algum versículo. Não se trata de uma 

competição para ver o quão rápido consegue memorizar. A meta é 

gravá-lo e retê-lo em seu coração.

O segredo da memorização é repetir, repetir e repetir!

* Estabeleça metas e projetos semanais de memorização

Para não ter que decidir diariamente o que vai decorar no dia.



3ª Etapa: Dicas para Memorizar Versículos

Muito do que compartilhamos até agora pode se aplicar a qualquer coisa 

que queiramos memorizar ou estudar. Agora gostaríamos de discutir alguns 

aspectos específicos da memorização de versículos. 

* A decisão por memorizar não deve ser baseada nos nossos 

sentimentos. 

Uma memória ruim pode ser o resultado de ficar sempre dizendo 

que tem uma memória de ruim. Mas "saiba que você consegue"! 

Exija o cumprimento deste versículo:

Filipenses 4:13 — Posso todas as coisas nAquele que me fortalece.

Uma outra dificuldade no 

trabalho de memorização 

pode ser a simples falta de 

vontade. Mas devemos 

memorizar, mesmo sem 

vontade.

Entusiasmo para memorizar 

versículos é ótimo, mas não 

é uma motivação boa o 

suficiente, porque os 

sentimentos vêm e vão, ou 

seja, não duram nem 

oferecem consistência. O 

entusiasmo é um 

sentimento que tende a 

desbotar e a motivação 

deve ser apoiar em fatos e 

não sensações.



Aqui estão alguns fatos sobre memorização nos quais poderá basear 

a sua decisão.

• A Palavra de Deus nos diz para escondermos a Palavra no coração.

• Ajuda o nosso relacionamento com o Senhor.

• Ajuda-nos a ajudar os outros.

Todos esses fatos constituem a 

motivação consistente da qual 

precisamos para memorizar!

Salmo 1:1,2 — Bem-aventurado 

o homem... (2) [que] tem o seu 

prazer na lei [Palavra] do Senhor, 

e na Sua lei medita de dia e de 

noite.



A escolha dos versículos para memorizar 

Dois importantes aspectos para a memorização da Palavra:

1. Entender por que está memorizando um certo versículo. Em 

outras palavras, para que memorizá-lo? Qual possível aplicação 

prática pode haver para o versículo?

2. Certificar-se que entende o versículo que está memorizando.

Muitas vezes, há uma história ou uma passagem que dá sentido a um 

versículo que você quer memorizar. Se conhecer o seu contexto, 

poderá entendê-lo melhor e será mais fácil memorizá-lo.

Um versículo torna-se de fácil memorização quando lhe desperta o 

interesse de uma maneira especial, esclarece algo que questionava, 

serve-lhe de consolo ou o ajuda numa hora de provação.



* É preciso memorizar as palavras exatas?

O melhor é aprender de forma textual, mas saber algo é 

preferível a não aprender nada. Não se preocupe demais em 

decorar a redação exata todo o tempo, contanto que entenda a 

idéia geral.

Não se prenda aos detalhes. Se for adotar a atitude de que não 

terá aprendido um versículo até poder citá-lo, palavra por palavra, 

sem errar, tal como está na Bíblia, irá gastar muito mais tempo em 

memorização do que o necessário. O seu progresso pode ser mais 

rápido se sacrificar um pouco a precisão em favor de aprender 

uma variedade maior de versículos. E eventualmente, ao revisar 

os versículos, provavelmente acabará também decorando as 

palavras certas.

* Aprender as referências?

Aprender as referências é bom, mas se isso exigir um esforço que o 

desestimule de aprender os versículos, é melhor não se preocupar
muito com elas. 

Uma coisa que pode fazer 

para aprender as 

referências é repeti-las no 

começo e no final cada vez 

que citar um versículo. Se 

souber pelo menos o livro 

no qual se encontra o 

versículo, então é mais fácil 

encontrar o que precisa.



Repassando o que memorizou

Se planejarem memorizar vários versículos, precisarão de um 

sistema organizado para repassá-los. Se não tiverem um plano e 

um método para recordarem regularmente o que estão 

memorizando, acabarão por esquecer os versículos.

• Escreva os versículos de memorização em uma caderneta de 

capa-dura. Se a tiverem sempre consigo, poderão aproveitar 

para repassar o que têm memorizado nos momentos de folga, 

enquanto esperam por algo ou alguém, durante uma viagem, 

etc.

• Escreva em um caderno as 

referências e as primeiras palavras 

de cada versículo que tiverem 

memorizado e usem isso para 

repassá-los.

Por exemplo:

João 1:12 Mas a todos

João 3:3 Quem não nascer

João 3:16 Porque Deus

João 3:36 Todo aquele que crê

Usando o que memorizou

Usem os versículos memorizados 

compartilhando-os com os outros, 

citando-os nas suas orações ou na 

sua testificação (quando estiverem 

falando aos outros sobre a sua fé).



Obrigado, Senhor pela Sua Palavra e pelo poder nela 

contido. Por favor, ajude-nos a ser fiéis em memorizá-la, 

tanto para o nosso benefício como para ajudarmos os 

outros. Ajude-nos a refletir sobre as Suas Palavras no 

decorrer dos nossos dias, para não nos esquecermos da Sua 

presença. Amém.
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