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O que é o Método SOAP que Good Morning Girls utiliza?
Por que aplicar S.O.A.P. a um texto?
É uma coisa simplesmente ler as escrituras, porém quando uma pessoa interage com o texto
e toma o tempo para realmente ler, de repente as palavras tem mais significado. Aplicando
o Método SOAP aos versos permite que você entre mais profundamente dentro das

escrituras e “veja” mais do que simplesmente ler os versos e continuar na sua rotina.
O que significa S.O.A.P.?
S- A letra S representa Scripture em Inglês (Verso)- você escreve à mão o verso e você
ficará maravilhado com aquilo que Deus revelará para você, porque tomou um tempo,
desacelerou e escreveu de próprio punho aquilo que você está lendo!
O- A letra O representa Observation (Observação)- o que você está vendo nos versos que
você está lendo? Para quem foi escrito? Existe repetição de palavras? Quais são as palavras
que chamam a sua atenção? O que aprendemos sobre o caráter de Deus?
A- A letra A representa Application (Aplicação pessoal)- este momento é quando a Palavra
de Deus se torna pessoal. O que Deus está dizendo para mim hoje? Como posso aplicar

aquilo que acabei de ler na minha própria vida pessoal? Quais são as mudanças que eu
necessito fazer? Existe alguma ação que preciso implementar?
P- E finalmente P representa Prayer (Oração). Utilize as palavras de Deus em oração a Ele.
Se Ele revelou alguma coisa para você durante este tempo gasto na Sua Palavra, ore sobre
isto. Confesse qualquer pecado que Deus faz você perceber na sua vida.
Estudar a Palavra de Deus através desse método, pode envolver uma quantidade pequena
ou grande de tempo. Depende do tempo disponível que você tenha. Alguns dias pode
apenas levar 10 ou 15 minutos, noutros dias pode levar mais tempo.

2

Good Morning Girls

3 João

S – Escreva o verso para este dia.

O – Anote uma ou duas observações retiradas deste verso.

A – Anote uma ou duas formas de aplicar este verso.

P – Ore sobre aquilo que você aprendeu com o verso de hoje.
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