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INTRODUÇÃO AO PLANO DE LEITURA 

VISÃO PANORÂMICA DA BÍBLIA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Ministro de Educação da Igreja Batista em Vila Olímpia, Joubert Gomes Júnior, 
desejoso de desenvolver a leitura bíblica para os adolescentes, me perguntou sobre os 
planos de leitura bíblica disponíveis. Na mesma semana, durante uma reunião de um 
Pequeno Grupo que eu lidero, algumas pessoas manifestaram o desejo de conhecer 
melhor as Escrituras.  

Então, passamos a pesquisar sobre qual seria a melhor opção. Consideramos a 
necessidade de ter uma visão panorâmica de toda a Bíblia, como uma pessoa em viagem 
que traça uma rota e vai observando a paisagem, detendo-se em detalhes que mais lhe 
chamam a atenção. Consideramos, também, a importância de entender o enredo 
principal de forma cronológica, de Gênesis ao Apocalipse. E, ainda, que fosse num prazo 
não tão longo. 

Com isso em mente, adotamos a proposta de leitura de Philip Yancey e Tim Stafford 
denominada Guia de Viagem pela Bíblia, sobre a qual fizemos pequenas adaptações 
para atender às nossas necessidades.  

Todas as citações bíblicas que adotamos neste plano são da Bíblia King James 
Atualizada (KJA).  

 

 

Pr. Natanael Nascimento 
Igreja Batista em Vila Olímpia 
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INFORMAÇÕES CRUCIAIS SOBRE A BÍBLIA 

As informações a seguir são fundamentais para você compreender a importância da 
jornada de conhecimento para a vida que está iniciando. Leia com atenção antes de 
começar as leituras dos textos bíblicos, pois elas ajudarão a compreendê-los. E, se tiver 
alguma dúvida, anote e nos envie que responderemos na primeira semana.  

I – NOME, CONTEÚDO E CARACTERÍSTICAS DA BÍBLIA 

O NOME DA BÍBLIA 

Os cristãos de língua portuguesa referem-se de três maneiras principais ao seu livro 
sagrado, sempre iniciando com letra maiúscula: 

• Bíblia Sagrada ou simplesmente Bíblia; 
• Escrituras Sagradas ou simplesmente Escrituras; 
• Palavra de Deus ou simplesmente Palavra. 

O termo tem origem no grego com o significado de “livros”, por ser uma coletânea de 
livros, ou “rolos”, devido os textos originais serem escritos em rolos. 

 

O CONTEÚDO DA BÍBLIA 

Antigo e Novo Testamento 

A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, escritos antes do 
nascimento de Jesus e 27 do Novo Testamento, escritos pelos primeiros seguidores de 
Cristo.  

Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel a partir de Abraão e são recorrentes 
por gerações as seguintes palavras “...serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo” (Lv 
26.12). Jesus Cristo referiu-se ao seu sangue como “o sangue da nova aliança” (1Co 
11.25). Assim, os cristãos se referem às partes da Bíblia escritas antes da vinda de Cristo 
como antiga aliança e às partes escritas depois de Cristo como nova aliança. A palavra 
aliança tanto no hebraico (berith) quanto no grego (diatheke) foram traduzidas para o 
latim como “testamentum”, justificando porque a divisão para a língua portuguesa ficou 
com Antigo Testamento e Novo Testamento. 

O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e apenas alguns capítulos numa língua afim, 
em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, tendo pequenas citações em 
aramaico.  

A Bíblia é composta das seguintes seções, conforme figura abaixo: 
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Tipos de literatura da Bíblia 

A Bíblia contém vários gêneros literários, tais como: histórias, parábolas, canções, 
provérbios, genealogias, leis evangelhos, epístolas, apocalipses, ensinos de natureza 
ética, narrativas, hinos, doutrinas, notas de agradecimento, profecias, confissões de fé e 
sermões. 

O conhecimento do gênero literário é importante para a sua correta interpretação. 

 

AS CARACTERÍSTICAS DA BÍBLIA 

Variedade 

A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de cerca de 1.600 anos e 
em locais geograficamente diversos. Os propósitos também eram variados. Por exemplo, 
os escritores dos Salmos pretendiam produzir um conteúdo para a adoração pública ao 
Senhor, ao passo que João tinha por objetivo ajudar seus leitores a colocarem a fé em 
Cristo (Jo 20.31). 

Unidade 

Apresenta ao leitor, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem sobre Deus. E o faz de 
maneira progressiva, através das gerações, revelando quem Ele é, os princípios morais 
que norteiam seu caráter, como se relaciona com os seres humanos, com a natureza 
criada e com os seres celestiais. 

Histórico 

Revela a história de Deus com o povo hebreu ao longo dos séculos, como forma de 
revelar-se a todos os povos e nações. E o faz revelando a linguagem, a cultura e a 
tradição da antiguidade. 
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Contemporâneo 

Suas verdades são aplicáveis a todos os povos de todas as épocas, servindo para 
“ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de 
viver; afim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar 
todas as boas ações” (2Tm 3.16-17). E, principalmente para outorgar salvação e vida 
eterna ao que crê em Jesus Cristo como Salvador (Jo 3.16). 

Simples e complexo 

As crianças podem desde cedo começar a estudá-la e amá-la, pois dela retiram verdades 
para uma boa conduta e formação de caráter. Também, adultos capacitados e estudiosos 
gastam a vida inteira estudando a Bíblia e confessam ter somente um conhecimento 
superficial desse livro maravilhoso.  

Humano e divino 

Foi escrita por homens comuns, desde pessoas simples, até muito bem formadas e de 
grande cultura. Ao mesmo tempo, o fizeram sob a inspiração de Deus (2 Tm 3.16) 
conduzidos pelo Espírito Santo (2Pe 2.1) 

Fonte de pesquisa 

É luz para o caminho (Sl 119.105), mel para o paladar (Sl 119.1103), arma na luta por 
uma fé mais robusta (Ef 6.17), entre tantas outras possibilidades. Concede ao estudioso 
uma visão de mundo, um conjunto de valores morais e sentido da vida. Propicia a 
experiência pessoal com Deus e a união com os membros da família de Deus. Que você 
possa afirmar como o salmista: “Quanto amo a tua Lei! Sobre ela reflito o dia inteiro!” (Sl 
119.97) 

 

II – A INSPIRAÇÃO E A AUTORIDADE DA BÍBLIA 

A AUTORIDADE BÍBLICA É UMA NECESSIDADE 

Deus criou as criaturas “segundo a sua espécie” Gn 1.25), mas aos seres humanos criou 
“conforme a sua imagem e semelhança” (Gn 1.26-27) e delegou autoridade para que 
tivessem domínio sobre toda a criação (Gn 1.26-30). Para tanto, era necessário que o 
homem tivesse conhecimento sobre a natureza e vontade de Deus. 

Como o conhecimento de Deus é ilimitado e o do homem é limitado, o Criador mantinha 
contato pessoal diário para lhe dar orientações (Gn 2.15-16). Em outras palavras, Deus 
revelava-se pessoalmente. 

Quando houve o pecado, uma das consequências para o homem foi a cegueira em 
relação à verdade de Deus. Assim, foi necessário que Deus tomasse a iniciativa de 
revelar-se ao homem de outras formas, e o desenvolvimento das Escrituras Sagradas 
como fonte de autoridade foi uma solução necessária. 
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A REVELAÇÃO GERAL 

É a revelação a todas as pessoas de todas as épocas de seu conteúdo menos 
específico. É a automanifestação de Deus por meio da natureza, da história e da 
personalidade humana.  

Por meio da natureza 

Os salmos revelam Deus na criação (Sl 119.1-6) e Paulo afirma que, desde o princípio, a 
criação tornou manifestas certas qualidades de Deus de maneira que quem não 
reconhece isso é indesculpável (Rm 1.19-20) 

Por meio da história 

A história dos judeus é uma prova muito interessante da revelação geral. Desde Abraão, 
nenhum outro povo foi submetido a oposição e perseguição determinadas.  Mesmo 
assim, eles sobreviveram e prosperaram, ao passo que outros grupos do mesmo período 
da história antiga desapareceram. Viveram longe de suas terras por muitos séculos, 
tiveram 6 milhões de mortos na segunda guerra mundial, mas, em 1948, cumprindo 
promessa bíblica, foram novamente reconhecidos como nação e começaram a voltar 
para sua terra. 

 

A REVELAÇÃO ESPECIAL 

A entrada do pecado atrapalhou o conhecimento natural de Deus através da revelação 
geral. Tornou-se necessário um conhecimento mais completo e específico a que 
chamamos revelação especial. 

As formas da revelação especial 

Discurso divino – Deus falou a profetas e apóstolos em forma de visões, como ao profeta 
Isaías (Is 6); em forma de sonhos, como a Jacó (Gn 28.10-22); de forma audível, como 
no batismo de Jesus (Mt 3.17) ou colocando suas ideias na mente das pessoas, como a 
Pedro (Mt 16.17). 

Atos de Deus – ocorridos num momento específico ou limitados a um grupo em 
particular, em hora e lugar definidos como no êxodo, a Páscoa, a travessia do mar 
Vermelho, a queda dos muros de Jericó e a vitória de Davi sobre Golias. 

Encarnação de Jesus Cristo – Deus veio plena e pessoalmente à esfera humana, 
tornando-se acessível à percepção dos homens (Jo 14.9; 1Jo1.1). Jesus era o próprio 
Deus em forma humana, pois sem deixar de ser Deus, ele acrescentou a humanidade à 
sua divindade. Nele estão reunidas e representadas as outras duas formas de 
automanifestação divina, pois Jesus era tanto a Palavra ou o discurso de Deus quanto a 
ação de Deus. Jesus é a personificação do amor de Deus, tanto que dele escreveram “é 
o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser” (Hb 1.3). 
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A INSPIRAÇÃO 

A inspiração é a ação do Espírito Santo na direção e na orientação dos autores das 
Escrituras de tal modo que o que escreveram era realmente a Palavra de Deus ou 
exatamente o que Deus desejava que ficasse registrado. O documento que resultou 
desse processo encerra a mesma autoridade e o mesmo efeito de um pronunciamento 
direto do próprio Deus.  

A Bíblia e os ensinos sobre inspiração 

O testemunho dos próprios autores e de outros personagens bíblicos atesta a inspiração. 

Também dão o mesmo testemunho, os escritos de alguns deles. No Antigo Testamento 
temos as declarações de Jeremias e Isaías (Jr 30.4; Is 8.11). No Novo Testamento temos 
as afirmações de Paulo e Pedro (2Tm 3.16; 2Pe 1.20-21). Temos, ainda, Pedro citando 
os Salmos 69.25 e 109.8 referindo-se ao que o Espírito Santo falou pela boca de Davi (At 
1.16). 

O próprio Jesus costumava atribuir autoridade a textos do Antigo Testamento, sendo 
emblemático o momento em que assim o fez para vencer a tentação de Satanás (Mt 
4.1.11). 

A inerrância 

Esse conceito implica em que a Bíblia confirma a própria Bíblia, ou seja, ela não se 
contradiz em nenhum dos textos. Em alguns casos, como em citações de numerais, 
podem ocorrer números aproximados ou arredondados. Em outros casos, é preciso 
prestar atenção a detalhes do contexto. Paulo confirma a inerrância ao referir-se a 
Abraão (Gl 3.16). E o próprio Cristo afirma que “nem o i ou o mínimo traço se omitirá da 
Lei até que tudo se cumpra” (Mt 5.18).  

A iluminação 

É necessário que as pessoas que leem e estudam a Bíblia a entendam e nela creiam 
para que tenha algum valor real para elas.  

Jesus falou que o Espírito Santo convenceria as pessoas a respeito do pecado, da justiça 
e do juízo (Jo 16.8-11). Ele também afirmou que esse mesmo Espírito ensinaria aos 
discípulos todas as verdades e faria que se lembrassem de tudo que havia dito (Jo 14.26) 
e que daria testemunho de Jesus a eles (Jo 15.26) e os guiaria em toda a verdade (Jo 
16.13). Em outras palavras, o Espírito Santo não dá a conhecer verdades ainda não 
comunicadas, mas dá compreensão e convicção da veracidade das verdades já 
transmitidas. Esta é a base da  doutrina da iluminação.  

Quando lemos a Bíblia não estamos em busca de novas verdades por serem reveladas. 
A combinação da palavra externa das Escrituras e do testemunho interno do Espírito 
Santo é plenamente satisfatória para compreender e viver as verdades de Deus para nós.  
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Assim, quando uma pessoa de fé lê a Bíblia, o próprio Espírito Santo ilumina para a sua 
compreensão. É claro que quanto mais fizermos uso de nossa capacidade humana para 
estudá-la, bem como seus escritos originais, mais o Espírito nos guiará a uma 
compreensão mais profunda. 

Um bom resumo seria: Deus se fez conhecido a nós por meio da revelação. Ele 
preservou essa verdade mediante a inspiração, de forma que a Bíblia contém sua 
mensagem da forma que Ele pretendia. Pela obra de iluminação do Espírito Santo somos 
capazes de entender essa mensagem perfeita. Ela possui autoridade sobre nós porque 
Deus tem o direito de prescrever o que devemos crer e praticar.   

 

III – A CANONICIDADE DA BÍBLIA 

A palavra cânon deriva de uma palavra semita que significa junco, de onde vem o 
sentido figurado de vara de medir ou régua. Aplicado à Bíblia, cânon refere-se à lista de 
escritos reconhecidos pela igreja cristã como única regra de fé e prática. 

O livro do profeta Malaquias, último do Antigo Testamento, tem datação do século IV 
a.C.. Os indícios indicam que a definição que temos hoje data de aproximadamente 165 
a.C.  

O Novo Testamento foi fechado ao longo de um período, levando-se em conta: 

1. A igreja havia aprendido a importância do Antigo Testamento com o próprio Jesus 
que veio cumpri-lo (Mt 5.17). Assim, ela tinha uma ideia de cânon desde o 
princípio. 

2. A autoridade fundamental para a igreja primitiva eram as palavras de Jesus e os 
elementos e revelação contidos em sua vida, morte e ressurreição. As palavras de 
Jesus ou sobre ele receberam a mais alta consideração. Essa convicção se 
tornou a força motriz na formação do Novo Testamento. 

3. Os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Cristo para serem suas testemunhas 
(At 10.39-42; 1Co 15.5-7). Quem os ouvisse, ouviria o próprio Cristo (Lc 10.16). 
Seus escritos deveriam circular entre as igrejas e serem lidos na presença da 
congregação (1Tx 5.17; Cl 4.16; 1Co 14.37; Ap 1.3, 11), costume semelhante à 
leitura do Antigo Testamento nas sinagogas. As cartas de Paulo foram colocadas 
em pé de igualdade com o Antigo Testamento (2Pe 3.16) 

4. A definição do cânon foi estimulada pela necessidade de preservação do ensino 
apostólico contra a distorção promovida pelos falsos mestres, a respeito dos quais 
Jesus já os havia alertado (Mt 7.15; 24.11, 24; Mc 13.22) e confirmado por seus 
seguidores (2Co 11.13; 2Pe 2.1; 1Jo 2.26-27; 4.1-6; 2Jo 7; Ap 2.2, 20). Grupos 
gnósticos no final do primeiro século e início do segundo causarem um tumulto 
em termos de produção literária herética, o que estimulou o cânon com os 
autênticos escritos apostólicos. 

Marcião de Sinope propôs a primeira lista canônica em meados do século II d.C.; depois 
Ireneu, bispo de Lyon, deu sua contribuição; depois Eusébio de Cesaréia fez sua 
descrição. No final do século IV e início do século V, a maioria das igrejas já havia 
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chegado ao consenso dos atuais 27 livros do Novo Testamento, que, somados aos 39 do 
Antigo Testamento, compõem a Bíblia Sagrada, como a conhecemos hoje. 

Livros Apócrifos ou Deuterocanônicos 

São considerados partes do Antigo Testamento por alguns grupos de cristãos. A Igreja 
Católica considera canônicos os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, 
Eclesiástico, Baruc, 1 e 2 Macabeus, escritos originalmente em grego e os incluiu no 
Antigo Testamento. A formalização se deu disso se deu em 08 de abril de 1546 e a 
primeira edição com esses livros inclusos ocorreu em 1592 com a autorização do papa 
Clemente VIII. 

Esses livros foram compostos entre 200 a.C. e 100 d.C. Estudiosos como Jerônimo 
reconhecia que esses livros apócrifos pertenciam a uma categoria diferente dos 
inspirados.  

No século XVI os reformadores protestantes rejeitaram a canonicidade desses livros e 
retornaram aos 27 livros canônicos do século V. Para tanto, basearam-se em duas 
perspectivas: 

• Perspectiva teológica: o conceito que os cristãos devem ter do Antigo Testamento 
deve-se edificar sobre a percepção de Jesus e dos apóstolos. Devemos respeitar 
os mesmos limites canônicos por eles respeitados.  

• Perspectiva histórica: afirma-se que Jesus e os apóstolos reconheciam somente o 
cânon mais restrito. 

 

IV – A SINGULARIDADE DA BÍBLIA 

A Bíblia teve papel importante na formação da cultura ocidental, no desenvolvimento 
global da política, da economia e das relações sociais. As três religiões monoteístas – 
judaísmo, islamismo e cristianismo – têm suas raízes no Antigo Testamento. Sua 
mensagem é, ao mesmo tempo, temporal e eterna, dirige-se às forças cósmicas e ao ser 
humano. 

Singular em sua universalidade 

Uma universalidade cósmica – o primeiro capítulo de Gênesis já narra o poder criativo de 
Deus tanto no universo como na terra. O Salmo 148 conclama toda a criação a louvar a 
Deus, sejam os anjos, o homem, o sol, a lua, as estrelas, as águas, os relâmpagos, o 
granizo, a neve, a neblina, os vendavais, as montanhas, as colinas, as árvores, os 
animais, os reis, as nações, e o homem.   

Uma universalidade social – dirige-se a todos os membros da sociedade humana. 
Desafia homens e mulheres, orieita os sábios e os iletrados. Cita mulheres singulares 
como Rute e crianças como Samuel que desempenharam papéis cruciais na história da 
salvação. Também registra a importância da ação de uma prostituta como Raabe no 
plano de redenção.  Fala a povos de todas as raças (At 2.9-11), homens e mulheres, 
ricos e pobres, adultos e crianças, pessoas felizes e que sofrem (Gl 3.28). 
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Uma universalidade completa – trata de todos os aspectos da vida, quer sejam religiosos, 
quer seculares. Os 10 mandamentos citam um dia sagrado e também 6 dias para o 
trabalho. Dela é possível extrair princípios sociais, psicológicos, emocionais e espirituais. 
Relata sobre a música, a arte, a arquitetura, a literatura, história, geografia, os 
calendários e vários aspectos da vida. Essa universalidade é resultado do próprio Deus, 
“pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos” (At 17.28). 

Singular no impacto histórico 

Iniciativa de Deus – é o único livro que descreve uma história mundial com início e 
conclusão definidos no ato divino de revelação. A história é a estrada que e vai do 
primeiro jardim do Éden à gloriosa cidade chamada Nova Jerusalém. Em cada incidente 
a iniciativa ou eleição divinas claramente fazem que a história se mantenha em seu 
curso. Muitas das profecias narradas no Antigo Testamento já se cumpriram e outras 
estão em curso e se cumprirão até o final dos tempos. Nessa perspectiva histórica há três 
grandes marcos: a criação, a vinda de Jesus Cristo e a volta dEle. 

 

Poder de Deus – é manifestado na história de pessoas e nações. Pessoas menos 
prováveis foram usadas e ainda continuam sendo usadas par a expansão do Reino de 
Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem (2Co 12.9) e isso é 
constatado na vida de pessoas como Abraão, Davi, Salomão, Judas, Ananias e Safira. O 
homem que na sua fraqueza busca a Deus,  é levantado por Ele. Há muitas provas do 
fracasso humano e da vitória de Deus.  

A vitória de Deus -  a mensagem da revelação de Deus é chamada evangelho, boas 
novas para o fracasso humano e é atemporal. Através dela é possível descobrir a 
vontade de Deus para a vida de cada ser humano e esse é caminho vitorioso. Foi lendo a 
Bíblia que John Bunyan passou a chamar-se um peregrino a caminho da Cidade de Deus 
e escreveu o livro “O Peregrino” que já abençoou milhões de pessoas. A Bíblia é pedra 
preciosa para os que nela creem e pedra de tropeço para os incrédulos (Rm 9.32-33; 1Pe 
2.8). 

Singular na comunicação 

Compreendida pela iluminação – significa que todo cristão nascido de novo tem 
condições de compreender a vontade de Deus pela leitura das Escrituras devido à 
iluminação do Espírito Santo. Inclusive, cada leitor nessa condição, ao ler um 
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determinado texto, será conduzido pelo Espírito Santo a aplicar o conteúdo à própria vida 
de acordo com a necessidade particular e pessoal. Um grupo de estudo bíblico é 
diferente de um clube de livros, por exemplo, porque a leitura da Bíblia transcende 
aspectos humanos e conduz ao um espírito de adoração e devoção.  

Compreendida pela fé -  em última análise, toda ação cristã tem por foco a fé em Cristo. 
Examinar as Escrituras é o mesmo que examinar a Palavra viva ou o logos mencionado 
em João 11, que é o próprio Cristo. Compreender as Escrituras é basicamente estar 
disposto a obedecer à Palavra e sujeitar-se a ela. A Bíblia confronta a nossa vontade com 
a vontade de Deus para a nossa vida. Decidir favoravelmente ou contra a mensagem 
recebida é prerrogativa do homem, mas a vontade de Deus é que a aceitemos 
integralmente, pois ele quer o nosso próprio bem.  

Jesus disse: “Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida 
eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim” (Jo 5.39).  

 

RESUMO 

A Bíblia é um livro singular primeiramente por seu escopo de abrangência absoluta. Em 
segundo lugar, porque guia e julga a história das nações em geral e do povo de Deus em 
particular. Por fim, a singularidade das Escrituras está no fato de serem elas um 
instrumento de comunicação, que apela à nossa atenção, à nossa obediência e à nossa 
fé por meio dos processos de iluminação, de envolvimento ativo e pela entrega confiante 
pela fé.  

Podemos, assim, exclamar com o salmista: 

“Quão doces são os teus decretos ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca. Graças 
aos teus preceitos tenho entendimento; por isso, detesto todos os caminhos da mentira! 
Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho!”  

Sl 119.103-105 
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ORIENTAÇÃO PARA LEITURA, ANOTAÇÕES E DÚVIDAS 

Este "Guia de viagem" oferece uma visão panorâmica da Bíblia. São 180 passagens 
selecionadas, incluindo pelo menos um capítulo de cada um dos 66 livros da Bíblia. Você 
deve ler o capítulo sugerido e fazer anotações na planilha em apenas 20 minutos por dia. 

Um "Guia de viagem" ajuda a traçar a rota de um passeio. Enquanto ele lhe conduz na 
viagem, você contempla a paisagem e pode se deter em alguns pontos que lhe chamam 
mais a atenção. Eles serão uma referência em sua memória e poderá desejar voltar para 
explorá-los mais detalhadamente. A proposta deste "Guia de viagem" é um passeio por 
uma rota traçada do início ao final da Bíblia, pela estrada principal, buscando ter uma 
visão panorâmica de toda ela. Durante o percurso, você será instruído(a) com 
informações sobre a história, geografia, cultura e costumes daqueles povos, que será 
úteis para a correta compreensão da intenção do autor quando o redigiu. Aí será possível 
extrair dali os princípios que podem ser aplicados para a sua vida hoje. 

Ao final, se você desejar retornar aos pontos que mais lhe chamaram a atenção para 
desvendar os detalhes de cada um, podemos fazer uma nova viagem para aprofundar o 
conhecimento específico. 

De um modo geral, a proposta de leitura está em ordem cronológica aproximada. Assim, 
você perceberá a revelação progressiva que Deus faz a respeito de si mesmo e as 
motivações que Ele teve para isso. Ao final da viagem, quando for estudar qualquer texto 
da Bíblia, você conseguirá assimilar muito mais fácil as verdades nela contida. 

O ideal é que a leitura seja feita diariamente, no melhor horário para você, assim 
adquirirá um excelente hábito que vai preencher sua mente com mensagem de Deus, 
permitindo meditações transformadoras sobre a vida. Porém, se você perder algum dia, 
não se preocupe. Basta retomar a leitura quando puder. 

Na planilha “Plano de Leitura Bíblica”, você encontrará diversas planilhas nas abas, a 
saber:  

• Controle: onde poderá marcar o texto lido e a data em que o fez. 
• Abas numeradas: trechos em sequência da viagem, onde encontrará para cada 

texto indicado: 
o Texto bíblico – a referência de livro e capítulo a ser lido. 
o A grande ideia do texto – espaço para anotar, conforme sua observação; 
o Pontos de atenção – três perguntas ou orientações para ajudar na análise 

do texto; 
o Observações pessoais - espaço para anotar o que compreendeu ou que 

lições tirou do texto; 
o Dúvidas - espaço para anotar suas dúvidas sobre o texto e depois enviar 

para um formulário (link no site).  
OBS.; Há uma planilha para o AT (abas 1 a 7) e outra para o NT (abas 8 a 13). 
 
Semanalmente, de forma virtual, responderemos a todas as dúvidas enviadas daquela 
semana e daremos uma visão a respeito dos três pontos de atenção já destacados. 

Boa viagem! 


