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A Bíblia foi escrita para você! 
 
 
 

- “Para mim?” - perguntou assustado o meu amigo, na primeira vez em que usei sem 
rodeios a afirmação “A Bíblia foi escrita para você”. 
 
 - “Sim, a Bíblia foi escrita para você!” - lhe respondi. 
 

Tal como aquele meu amigo, a maior parte dos cristãos não acredita nisso, nem 
imagina que isso possa ser verdade. 
 

- “Não – dizem eles -, a Bíblia é um livro difícil. Só os padres e algumas pessoas 
que estudaram muitos anos são capazes de entende-la. Portanto, é até perigoso ler a Bíblia; 
a gente corre o risco de entender mal as coisas... Devemos ser humildes e contentar-nos em 
receber as explicações que pessoas estudadas nos dão”. 
 
 Infeliz humildade! Que terrível mal-entendido! Não podemos continuar apoiando-
nos na sabedoria e homens. Por mais boa vontade que as pessoas tenham, a sabedoria delas 
nunca terá a força e a eficácia da Palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, somos convidados a 
ter livre acesso à sua Palavra; a busca-la, nós mesmos, diretamente na Bíblia. Os homens 
que estudam, filhos de Deus como nós, poderão ajudar-nos a entende-la melhor. Assim 
como um irmão mais velho e experiente ensina o mais novo. Mas nada e ninguém substitui 
a Palavra de Deus, colhida por nós, diretamente da Bíblia. Ela precisa estar nas nossas 
mãos. 
 
 Sim, a Bíblia foi escrita para você. 
 
 Ela é a Palavra do Pai para nós, Seus filhos. Talvez você não entenda tudo de 
início, como uma criança não entende tudo o que o pai fala. Mas a criança, ouvindo seu pai 
dia após dia, irá compreende-lo cada vez mais. 
 
 A regra é a mesma: aplicar-se a ouvir, dia após dia, a palavra do Pai. 
  
 A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus; portanto, para mim e para você, para o 
seu colega e para a sua empregada. Basta acolher todos os dias a Palavra viva, como ela 
está escrita na Bíblia. 
 
 A Palavra de Deus irá se esclarecendo por si mesma. 
 
 Esta é uma verdade que muitos precisam entender: a Palavra explica a Palavra. 
Portanto, quanto mais a conhecemos, mais entendemos. A Palavra de Deus vai se 
explicando a si mesma. 
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 A salvação nos é dada mediante a fé em Jesus Cristo, e a fé é um dom gratuito de 
Deus: não é preciso pagá-la. Mas para que a nossa vida cristã seja cheira de frutos, 
precisamos nos alimentar regularmente com a Palavra de Deus. 
 
 “Já que sabeis disto, sereis felizes se o praticardes” (Jo 13, 17). 
 
 O segredo da felicidade, diz Jesus nesta Palavra, envolve duas condições: 
 
 1ª Conhecer a vontade de Deus manifestada na Bíblia. 
 2ª Coloca-la em prática. 
 
 A realidade infeliz é que nós cristãos, por não nos dedicarmos como deveríamos à 
leitura da Bíblia, não conhecemos a vontade de Deus e, portanto, não temos como coloca-la 
em prática. Não é de estranhar que nos falte alegria, felicidade. 
 
 Convença-se, portanto: a Bíblia foi escrita para você. 
 
 Convença-se mais ainda: você precisa aplicar-se. É uma questão de esforço 
pessoal. Deus faz a parte dEle. Basta você fazer a sua, que é dedicar-se, e essa dedicação 
terá o seu prêmio: 
 
  
 1º Você será um cristão de verdade. 
 
 2º Você terá a certeza da salvação. 
 
 3º Sua oração será cheia de confiança e de poder. 
 
 4º Você terá certeza do perdão de Deus.  
 
 5º A alegria vai inundar sua vida. 
 
 6º A paz será verdadeira. 
 
 7º As decisões tomadas em sua vida ter«ao a orientação de Deus. 
 
 8º Você será capaz de testemunhar Jesus Cristo. 
 
 9º Tudo em sua vida haverá de transformar-se. 
 
 10º Amém, assim seja! 
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Por que ler a Bíblia? 
 
 
 
 
 
“Faze todo esforço para te apresentares a Deus como homem de vida comprovada, como 

operário que nada tem de que se envergonhar, e como bom dispensador da verdade” 
(2Tm 2, 15). 

 
 
 
 
 O aprendiz torna-se um bom operário exercitando-se. Ele não pode desanimar 
diante das dificuldades. Ele deve prosseguir continuamente. Quanto mais difícil a arte, mais 
exercício exige. 
 
 Em nossa vida é assim: aprendemos a falar, falando; aprendemos a andar, andando; 
aprendemos a escrever, escrevendo; a nadar, nadando; a tocar um instrumento, tocando... 
Para conhecer a Palavra de Deus e se tornar um bom operário, capaz de maneja-la com 
perfeição, você precisa exercitar-se e exercitar-se muito. Todo exercício requer seriedade, 
esforço, compromisso. É um trabalho, não é uma diversão. 
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Regras para tornar-se um bom operário 
 
 
 
 

1. Leia a Bíblia todos os dias 
 
 Veja: todos os dias quer dizer todos os dias. Não abra exceções. Leia quando tem 
vontade e quando não tem, também. 
 
 Assim  como você se alimenta todos os dias, alimente-se todos os dias com a 
Palavra de Deus. Assim como você toma banho todos os dias, e , se não houve jeito durante 
o dia, à noite, antes de deitar, você toma o seu banho, faça o mesmo com a leitura da Bíblia. 
Tenho amigos que não conseguem dormir sem ter tomado um bom banho. Gostaria de ter 
muitos amigos que não conseguem dormir sem ter lido a Palavra de Deus. 
 
 

2.Tenha uma hora marcada 
 
 
 Grande parte das pessoas gosta de ler a Bíblia de manhã. Levantam-se cedo para ter 
mais tempo e ler tranqüilamente, antes que comece a movimentação das ocupações diárias. 
É um bom hábito, certamente o mais rendoso. Além disso, temos a vantagem de começar o 
nosso dia com força total: começamos com a Palavra de Deus. 
 
 Há pessoas que têm muita dificuldade em fazer isso de manhã. Sentem-se pesadas, 
sonolentas, apesar do esforço. Parece que a cabeça não funciona. Lêem, mas não 
conseguem se concentrar. Não retêm. É um sacrifício. Se você é uma dessas pessoas, deixe 
a leitura para a noite, quando a concentração lhe será mais fácil. 
 
 Para muitas mães de família, a hora mais apropriada é pelo meio da tarde, depôs dos 
serviços de casa. O importante, porém, é escolher a melhor hora para ser fiel a ela. Faça de 
tudo para não ter que abrir exceções. Poderia comprometer tudo. Se não conseguir mesmo, 
leia em outra hora, pois o importante é não deixar de ler a Bíblia todos os dias. E repito: 
todos os dias que dizer todos os dias. 
 
 

3. Marque a duração do tempo 
 
 
 É preferível ser constante, lendo 10 minutos todos os dias, a ser levado pelo 
entusiasmo de que começa e depois não continua. Se você quer fazer bem o trabalho que 
estamos propondo, comprometa=se a meia hora diária. Seja fiel. Essa é a regra de ouro e 
você se tornará um bom operário, capaz de manejar bem a Palavra de Deus. Acha muito 
tempo? Quanto tempo você gasta para as refeições ou para o banho? Não é justo gastar pelo 
menos o mesmo tempo para cuidar do seu espírito…? 
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 Muitos que Têm  usado esse método de leitura diária da Bíblia confessaram que 
depôs de algumas semanas, sentiram-se tão envolvidos nessa tarefa, que hoje suspiram pela 
hora de ler a Bíblia, e meia hora tem sido pouco. Eles sentem que precisam de mais tempo. 
Pena que nem sempre é possível! 
 
 

4. Escolha um bom lugar 
 
 
 Procure um lugar silencioso, tranqüilo, onde seja fácil concentrar-se. Um lugar que 
favoreça a oração. 
 
 Lembre-se, todavia, de que o mais importante é se assíduo à leitura diária. Se algum 
dia ao for possível ler na hora; certa ou no “seu cantinho”, faça-o em qualquer hora e em 
qualquer lugar, mas não deixe de ler a Palavra de Deus. 
 
 

5. Leia com caneta na mão 
 
 
 Não tenha medo de riscar a sua Bíblia; ela é um instrumento de trabalho. Sublinhe 
as passagens importantes, Use sinais significativos para você. Faça anotações. Não tenha 
receios. 
 
 Além de ter a sua Bíblia bem marcada, esse é um método excelente para concentrar 
a atenção e para gravar as passagens na memória. 
 
 

6. Faça tudo num ambiente de oração. 
 
 
 Você não está estudando, mas está buscando um encontro com a Palavra do Deus 
Vivo, que fala a você. Você acolhe, se sensibiliza, responde. É um encontro vivo, de 
pessoas vivas. Muitos experimentaram. Experimente você também. 
 
 Deus está interessado em falar a você. Ele quer instruí-lo, quer levá-lo à verdade 
completa. Esteja atento. Permaneça em atitude de expectativa. Deus tem algo bem concreto 
para lhe falar. A cada novo dia! 
 
 

7. Faça o seu diário espiritual 
 
 “É uma aventura espiritual, um recurso maravilhoso. Tem sido um meio muito 
eficaz para o meu crescimento espiritual”. Esse é o depoimento de muitos que se têm 
lançado nessa tarefa diária. A experiência é simples, mas de uma riqueza incalculável. 
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8. Como fazer ? 

 
 
 Use um simples caderno ou um fichário. 
 
 Reserve uma folha nova para  cada dia. 
 
 No alto da página coloque a data: dia da semana e do mês. 
 
 A seguir, desenvolva muito pessoalmente o seu diário a partir dos seguintes itens: 
 

a) Mensagem de Deus para mim. 
 

No trecho lido naquele dia, Deus tem uma mensagem para você. Basta ficar atento 
em atitude de expectativa, e você encontrará essa mensagem viva e concreta. Não deixe que 
ela se perca. 
 

Anote todos os dias e de maneira muito pessoal, com suas própria palavras, a 
mensagem de Deus para você naquele dia. Seja simples. Nada de complicações. 

b) Uma promessa de Deus 
 

A Bíblia está cheia de promessas de Deus para Seus filhos. São promessas de um 
Deus fiel, que cumpre sempre a Sua palavra. Podemos confiar nessas promessas. Podemos 
arriscar nelas a nossa vida. Deus não irá falhar nunca. Ele cumpre as Suas promessas, Vale 
a pena, portanto, conhece-las. Mais ainda, vale a pena guarda-las em nossa mente e em 
nosso coração. Anote-as dia a dia. 
 

Não encontraremos promessas em todas as passagens que lermos. Mas elas são 
tantas, que encontramos muitas e com muita freqüência. Anote-as sempre que encontrar. Se 
não encontra-las, não se preocupe. Não queira criar promessas que Deus não fez. 
 

Eis alguns exemplos: 
 
“Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus” (1Jo 4, 15) 
 
“Cada um receberá do Senhor o prêmio pelo bem que fizer” (Ef 6,8). 
 
“Eu mesmo vos darei uma linguagem e uma sabedoria, a que nenhum dos vossos 
adversários poderia resistir ou contradizer”(Lc 21, 15). 
 
“Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo” (Rm 10, 13). 
 
“O Senhor é fiel: Ele vos confirmará e vos guardará do Maligno” (2Ts 3, 3). 
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c) Uma ordem para obedecer. 
 

Deus não nos quer andando na ignorância. Ele não quer que andemos nas trevas. Ele 
nos quer na luz. Por isso o Senhor tem prescrições claras para nortear a nossa vida. Ele 
manda, prescreve, proíbe, ordena: tudo para conduzir-nos como filhos muito amados. 
Seguir Seus mandamentos, obedecer a Suas ordens é p segredo da vida. 
 

É do nosso interesse, portanto, conhece-los e guarda-los. Como acontece com as 
promessas, as ordens de Deus são abundantes na Bíblia, embora não as encontremos em 
todos os trechos. Sempre que as encontrarmos na leitura, deveremos anota-las 
cuidadosamente.  
 

Eis alguns exemplos de ordens de Deus para obedecer: 
 
“Trabalhai, não pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que dura até a vida 
eterna, aquele que o Filho do homem vos dará: porque Deus Pai o marcou com o selo do 
seu Espírito” (Jo 6,27). 
 
“Tu mesmo deves dar exemplo de bom comportamento. Sê correto e digno. Usa palavras 
certas e sem erro para confundir o inimigo, que assim não terá nenhum mal a dizer 
contra nós” (Tt 2, 7-8). 
 
“Não façais de vossos membros armas da injustiça a serviço do pecado, mas como quem 
voltou da morte para a vida, oferecei-vos a Deus e fazei de vossos membros armas da 
justiça a serviço do mesmo Deus” (Rm 6,13). 
 
“Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do espírito, 
para chegardes a conhecer qual seja a vontade de Deus, a saber, o que é agradável e 
perfeito” ( Rm 12,2). 
 
“Não tenhas medo, mas continua a falar e não cales. Estou contigo e ninguém se 
aproximará de ti para te fazer mal” (At 18,9-10). 

d) Um princípio eterno. 
 

Tudo neste mundo é regido por leis, por princípios imutáveis que regem sua 
existência e sua atividade: os astros, os minerais, as plantas, a eletricidade, o corpo 
humano…tudo. O cientista precisa conhecer os princípios que regem sua ciência. 
 

O Reino de Deus é regido por princípios que são eternos, imutáveis, que se aplicam 
sempre e orientam toda a nossa vida.É urgente que os filhos de Deus conheçam esses 
princípios que regem o Reino de Deus. 
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Deus que revelar a Seus filhos os mistérios do Reino, por isso Sua Palavra está 
repleta de princípios. 
 

Eis alguns exemplos: 
 
“O mundo passa e sues desejos imoderados também, mas o que cumpre a vontade de 
Deus permanece para sempre” (1Jo 2,17). 
 
“Como não trouxemos nada para o mundo, também dele não poderemos levar nada” 
(1Tm 6,7). 
 
“Para os puros todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes nada é puro: até 
a sua mente e consciência são corrompidas.” (Tt 1,15). 
 
“Porque os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis” (Rm 11,29). 
 
“Tudo é permitido; mas nem tudo é proveitoso. Tudo é permitindo, mas nem tudo 
edifica” (1Cor 10,23). 
 

Deus tem princípios para orientar quase todos os aspectos de nossa vida. É de sua 
conveniência guarda-los cuidadosamente. 

e) Como posso aplicar isso em minha vida 
 

É a parte mais concreta e mais pessoal do diário. Aqui escrevemos tudo o que Deus 
apontou para colocarmos em prática na vida diária, a partir da leitura. 
 

Suponhamos que o trecho lido tenha sido Rm 12, 17.21: 
 
“Não pagueis a ninguém mal por mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal 
pelo bem”. 
 

Pode ser que na leitura dessa passagem Deus lhe mostre que você anda revidando as 
ofensas, que você está com o coração fechado e não está disposto a perdoar e a fazer o bem. 
Anote sinceramente tudo o que o Senhor lhe apontou e as providências prática a tomar. 
 

O fato de anotar, dia após dia, o que Deus nos inspira para ser posto em prática no 
decorrer da vida irá transformar de maneira decisiva o nosso relacionamento com Ele. 
 

Veremos que acolher e levar a sério Suas orientações irá fazer-nos cristãos 
verdadeiros: fortes, convictos, resolutos, preparados para qualquer dificuldade, renovados 
em profundidade.  
 

O quadro a seguir vai ajuda-lo a visualizar bem o trabalho a ser feito em seu diário 
espiritual: 
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DIÁRIO ESPIRITUAL 
 
Dia da semana:___________________  
 
Dia e o mês: _____________________ 
 
Texto:_______________ 
 
 
Mensagem de Deus para (mim) hoje:________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Promessa de Deus:_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Ordem de Deus:_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Princípio eterno:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Como posso aplicar isso em minha vida:______________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Como ler a Bíblia? 
 
 
 

Um amigo meu me disse: “A Bíblia não é um livro, é uma BIBLIOTECA”. 
 

Fique surpreso à primeira vista, mas logo vi que ele tinha razão: A Bíblia é uma 
grande biblioteca. São 73 livros, escritos por pessoas diferentes e com finalidade distintas. 
A partir disso, comecei a ensinar: 
 

Você não chega a uma biblioteca e começa a ler um livro após outro, na ordem em 
que eles estão na estante. Não! Da mesma forma, você não pode começar a ler em Gênesis 
e ir lendo um livro após o outro na ordem em que estão nessa estante chamada Bíblia. 
Como acontece com muitos, você começará a complicar e certamente irá parar pelo quarto 
ou quinto livro. Pio ainda: dirá que é impossível ler a Bíblia, que não dá para entender. É 
natural. Isso aconteceria em qualquer biblioteca do mundo! 
 

É necessário, portanto, um plano de leitura. 
 

Dissemos: a Palavra de Deus esclarece a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. É 
certo! Basta que leiamos livro após livro numa ordem correta. Muitos planos de leitura 
podem ser feitos; apresentamos aqui um bom plano. Ele se destina àqueles que querem 
começar e não têm outros meios senão conhecer a Bíblia pela própria Bíblia. 
 
 

1. Comece lendo a 1ª Carta de São João 
 
 

Leia a carta de São João, capítulo por capítulo e faça a cada dia o seu diário 
espiritual como foi explicado. 
 

Por que a 1ª carta de São João? 
 

A primeira necessidade de um cristão é ter a certeza de sua salvação; é saber que 
Deus o amou e o escolheu. 
 

Gratuitamente, sem que você tenha merecido, o Senhor o pôs na lista daqueles que 
Ele que salvar. Foi uma escolha gratuita! Amorosa! Se merecimento! 
 

Essa certeza produz em nós a alegria da salvação. E todo cristão precisa tê-la. Se 
tivéssemos se esperar até sermos suficientemente “bons” para nos “tornar dignos” da 
salvação, nunca o seríamos. Muitos continuam pensando que Deus nos salva em vista a 
nossa bondade, dos nossos méritos, das nossas boas obras. E por isso andam abatidos 
debaixo de um duro fardo. Sem alegria! Sem entusiasmo! Infelizmente muitos cristãos são 
assim. 
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Mas ninguém “é digno”! O ser humano nunca será digno. A salva’vão é totalmente 

gratuita. Não por méritos, mas por amor que Deus nos salva. Ele nos escolheu! Ele, por Sua 
conta, sem olhar os nossos merecimentos, nos pôs na lista daqueles que Ele quer salvar. 
Somos eleitos! Caminhamos na alegria da salvação. No entusiasmo de saber que fomos 
escolhidos. 
 

Entre 73 livros da Bíblia, essa pequena carta foi escrita com o propósito 
determinado de dar-nos a certeza da salvação. Na conclusão de sua carta, São João diz: 
 

“Eu escrevo isto a vós que acreditais no nome do Filho de Deus, para que saibas 
que tendes a vida eterna” (1Jo 5,13). 
 

Sim, foi para isto que João escreveu esta carta:para dar-nos a certeza de temos a 
vida eterna, e ela permanece em nós pelo único fato de acreditarmos e confiarmos em Jesus 
o Filho de Deus. Lendo essa carta você se convencerá desta feliz realidade: você é salvo! 
Você é escolhido1 E foi Ele que o escolheu. Foi uma iniciativa gratuita da parte do Senhor. 
 

Isso contradiz o raciocínio humano. Em geral, contradiz também a formação que 
temos recebido. Você mesmo não acreditaria… 
 

É grande demais! Só a Palavra de deus é capaz de convencer-nos. É por isso que 
começamos a leitura de toda a Bíblia por essa pequena carta de São João. Para convencer-
nos, pela Palavra de Deus, da mais linda verdade: somos salvos! Somos escolhidos! E isso 
Deus o fez gratuitamente! 
 

Leia capítulo por capítulo a 1ª Carta de São João e faça diariamente o seu diário 
espiritual. Será um ótimo começo. 
 

 
2. Leia o Evangelho de São João duas vezes. 

 
 

Terminando a 1ª Carta de São João, comece a ler o Evangelho de São João. Leia 
igualmente, capítulo por capítulo e faça diariamente o seu diário espiritual. Mantenha o rito 
de ler um capítulo por dia. Não é demais. Bem ao contrário:  é o mínimo que você pode 
fazer. Esforce-se! Lute! 
 

O próprio São João declara a finalidade do seu Evangelho. 
 
“Estes, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
acreditando, tenhais vida no seu nome” (Jo 20,31). 
 

A finalidade do seu Evangelho é narrar os milagres e os ensinamentos de Jesus que 
comprovam Sua identidade, sem deixar dúvidas: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. 
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É por isso que o lemos com primeiro evangelho, logo depois da carta de São João. 
 

3. Leia o Evangelho de São Marcos duas vezes. 
 
 

O iniciante que deseja um bom conhecimento de Jesus precisa ter uma visão global 
de sua vida. 
 

A leitura do Evangelho de São Marcos, para tanto, é o que mais nos ajudará, pois 
em apenas 16 pequenos capítulos ele apresenta toda a vida pública de Jesus. Lendo um 
capítulo por dia, em pouco mais de 15 dias você terá lido todo o Evangelho de São Marcos 
e terá uma boa visão da vida de Jesus. 
 
 

4. Leia as pequenas Cartas de São Paulo. 
 
 

Você então já estará preparado para receber os ensinamentos que São Paulo dirige 
às primeiras igrejas que ele mesmo formou e agora procura consolidar com suas cartas. 
Elas retratam a nossa situação de iniciantes que precisamos de ensinamentos muitos 
concretos e práticos de como vive ra vida cristã. Note que, cronologicamente, as cartas 
começaram a ser escritas antes mesmo dos evangelhos. 
 

Leia pela ordem que está na Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossens, 1ª e 2ª 
Tessalonicenses, Tito e Filêmon. 
 

As traduções do Novo Testamento trazem boas instruções a respeito das cartas. É 
muito importante lê-las para entender melhor a mensagem do apóstolo. Leia capítulo por 
capítulo e faça o seu diário. 
 

 
5. Leia o Evangelho de São Lucas. 

 
 

É a narração mais longa e mais detalhada. Você já está em condições de demorar-se 
mais sobre o texto e sentirá necessidade, muitas vezes, de compará-lo com outras passagens 
já lidas. Leia capítulo por capítulo. Você já estará habituado neste ritmo. 

 
6. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos. 

 
 

É a continuação natural do Evangelho de Lucas. Ele mesmo nos narra a vibrante 
ação do Espírito Santo na Igreja primitiva após a Ascensão de Jesus. 
 

Homens cheios do Espírito Santo, conduzidos por Ele, testemunham com poder, 
Jesus, o Senhor e iniciam comunidades cheias de vida. 
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7. Leia a Carta aos Romanos. 
 
 

É a carta mais rica em ensinamentos doutrinários. Merecendo destaque o vibrante 
ensinamento sobre a salvação gratuita que nos é dada mediante a fé. 
 
 

8. Lei o Novo Testamento todo, duas vezes. 
 

Até este ponto você terá lido, num tempo não muito longo, os livros básicos do 
Novo Testamento e já terá um bom fundamento. 
 

Inicie agora a leitura de todo o Novo Testamento. Comece pelo Evangelho de São 
Mateus, que não foi lido ainda, e vá em frente livro por livro até o Apocalipse na ordem em 
que eles estão na Bíblia. Mesmo os livros que já terá lido, você deve relê-los, e fazer 
sempre o diário. 
 

Que beleza! Em menos de um ano você lerá todo Novo testamento, e os livros mais 
importantes você terá lido pelo menos duas vezes. É uma graça! 

 
Observação 

 
Principalmente no início, algumas pessoas sentirão dificuldades em ler os capítulos 

previstos para cada dia. Esforce-se por fazê-lo, mesmo que não consiga captar tudo no 
primeiro momento. Não faz mal. 
 

Esta é uma primeira leitura. Como você está vendo, todos os livros do Novo 
Testamento serão lidos uma vez ou mais. Portanto, tente acompanhar o ritmo e, se não 
conseguir mesmo, leia menos, mas seja constante. Leia a Bíblia todos os dias, e faça o 
diário. 
 

Quadro Geral de Leitura 
 

1. Ler a 1ª Carta de São João 
2. Ler o Evangelho de São João 
3. Ler o Evangelho de São Marcos 
4. Ler as Cartas de São Paulo: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª  

Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filêmon 
5. Ler o Evangelho de São Lucas 
6.  Ler os Atos dos Apóstolos 
7. Ler a Carta aos Romanos 
8. Ler o Novo Testamento todo, desde o Evangelho de São Mateus até o Apocalipse 
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Leitura do Antigo Testamento. 
 
 
 

“Não se afaste da tua boca o livro desta lei; meditando-o dia e noite, para observar e 
cumprir tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar teus empreendimentos e 

serás bem-sucedido” (Js 1,8). 
 
 
 

1- Comece a leitura pelos três livros sapienciais: Sabedoria, Eclesiástico e 
Provérbios. São livros muito próximos ao Novo Testamento e fontes de ricos ensinamentos. 
Leia, juntamente, o livro dos Salmos. É a mais rica coletânea de orações, muito concretas e 
vivenciais. Faça assim: vá lendo Sabedoria Eclesiástico e Provérbios, um capítulo por dia. 
Ao mesmo tempo, leia um Salmo por dia. 
 

Neste ponto você já estará muito mais livre e criativo para a execução do seu diário. 
Não deixe de fazê-lo. Você poderá fazer um verdadeiro estudo vivencial de cada capítulo 
desses livros sapiências e de cada Salmo. Será muito rico. 
 

2- Após esse primeiro contato com o Antigo Testamento, você irá iniciar a leitura de 
toda a Bíblia. 
 

Leia um capítulo do Antigo testamento e um do Novo Testamento todos os dias e 
faça sempre o diário. 
 

Os livros do Novo Testamento, você os lerá na ordem que desejar. 
 

Leia sempre um capítulo do Novo Testamento. Mesmo quando você se empolgar 
com a leitura do Antigo Testamento, não deixe de ler pelo menos um capítulo do Novo. Isto 
é importante para você não perder de vista o Novo Testamento, que é o ponto de chegada 
de toda a revelação que Deus fez através da Bíblia. 
 

Os livros do Antigo Testamento serão lidos na ordem cronológica: das origens até a 
vinda de Cristo. 
 

1. Das origens à época dos reis. 
 

Ler: Gênesis, Ê xodó e Números. (Pule os livros de Deuteronômio e Levítico, nesta 
primeira leitura). 
 

2. Na época dos Reis. 
 

Surgiram nesta época os profetas mais antigos. Leia-os, portanto: Amós – ano 760 
a.C.; Oséias – ano 750; Isaías – 740 (atenção: leia apenas do capítulo 1 ao 39 porque é esta 
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parte que se localiza nesta época); Miquéias – 725; Naum – 625; Sofonias – 625; Habacuc 
– 605; Jeremias – 600. 
 

3. No tempo do exílio. 
 

Livro das Lamentações; Ezequiel –580; Abdias; Isaías (2ª parte: do capítulo 40 ao 
55 somente). 
 

4. Após o exílio. 
 

1ª Crônicas (saltando as genealogias: capítulos 1 a 9); 
 2ª Crônicas, Esdras, Neemias.; 
 
 Relacionados a essa época estão os profetas: 
 
 Ageu; Zacarias – 520, e o final de Isaías (56-66); Malaquias – 440; Joel e Jonas. 
 
 São também dessa época os episódios edificantes de Rute, Tobias, Judite e Éster. 
Leia agora Jó e Eclesiastes, tomando cuidado com a índole própria desses livros. 
 

5. Na época dos Macabeus. 
 
 1º e 2º Macabeus; Baruc e Daniel. 
 
 Os livros de Levítico e Deuteronômios apresentam a longa sucessão de leis e 
tradições judaicas. É bom conhecê-los. Nessa primeira leitura, porém, não há muita 
vantagem em lê-los. Quanto aos Salmos, depois do primeiro contato, habitue-se a usá-los 
para sua meditação e oração. Independentemente de uma seqüência predeterminada, tome 
um Salmo por dia e aprofunde-o o mais possível. 
 
 

 

Quadro Geral de Leitura 
1- Gênesis 
2- Êxodo 
3- Números 
4- Josué 
5- Juízes 
6- 1º Samuel 
7- 2º Samuel 
8- 1º Reis 
9- 2º Reis 
10- Amós 
11- Oséias 
12- Isaías (1-39) 

13- Miquéias 
14- Naum 
15- Sofonias 
16- Habacuc 
17- Jeremias 
18- Lamentações 
19- Ezequiel 
20- Abdias 
21- Isaías (40-55) 
22- 1ª Crônicas 
23- 2ª Crônicas 
24- Esdras 

25- Neemias 
26- Ageu 
27- Zacarias 
28- Isaías (56-66) 
29- Malaquias 
30- Joel 
31- Jonas 
32- Rute 
33- Tobias 
34- Judite 
35- Ester 
36- Eclesiástico 
 

37- Cântico dos Cânticos 
38- Jó 
39- Eclesiastes 
40- 1º Macabeus 
41- 2º Macabeus 
42- Baruc 
43- Daniel 
44- Sabedoria 
45- Levítico 
46- Deuteronômio 
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Assuma um compromisso diante de Deus 
 
 
 

Um grande missionário, a quem se poderia chamar de “bom operário”, conhecedor 
da Palavra de Deus e preparado para usá-la com eficácia, revelou o seu segredo: 
 

“Leio e oro com a Bíblia todos os dias, logo pela manhã, e nunca abro exceções.” 
 

Perguntaram-lhe então com havia conseguido tanta fidelidade, e ele respondeu: 
 

“Fiz um compromisso comigo mesmo diante de Deus: ‘Sem Bíblia não tem café’. 
 
Houve dias – explicou – em que não consegui ler e orar com a Bíblia. Mas disse a 
mim mesmo: ‘Bem, se não tive tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para tomar 
café. E até logo’.  
 
Durante todos esses anos poucas vezes fiquei sem café! Essa foi uma grande graça 
para minha vida.”. 

 
Tenho falado com freqüência sobre isso. Há pouco tempo alguém me disse: 

 
“Gostei da história de sem Bíblia não ter café. Mas para mim não funcionava 
porque só podia ler a Bíblia à noite. Troque então por ‘sem Bíblia não tem cama’. 
Esse compromisso me tem feito ser fiel todas as noites. 
 
Às vezes preciso lavar o rosto com água fira para espantar o sono, mas não abro 
exceções. Houve noites em que fui obrigado a ler a Bíblia de pé ou andando pela 
sala para não dormir, mas não deixei de lê-la. 
 
Uma noite, acordei de madrugada, estava ali na escrivaninha dormindo sobre o 
diário. Lavei o rosto e terminei o meu trabalho. Esse esforço me abriu o caminho 
para noites inesquecíveis de intimidade com Deus”. 

 
 Agora é sua vez: seja qual for a sua hora de ler a Bíblia, entre essas duas formas de 
compromisso “sem Bíblia não tem café” e “sem Bíblia não tem cama” está o segredo da 
fidelidade. 
 
 Assuma um compromisso consigo mesmo diante de Deus. 
 
 Nunca abra exceções! 
 
 O resultado, você verá em breve. 
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Aprender a decorar 
 
 
 
 Quase todos nós carregamos mil preconceitos quanto ao fato de decora passagens da 
Bíblia. Aqueles, porém, que quebram o gelo inicial e começam a decorar passagens 
bíblicas, percebem logo a enorme vantagem que isso nos traz. 
 
 Decora vem da palavra “cor/cordis”, que em latim quer dizer coração. Decorar, 
portanto, é guardar no coração. E todos nós precisamos trazer a palavra de Deus bem 
guardada no coração. Assim, na hora em que for preciso, poderemos tirar do tesouro do 
nosso coração coisas velhas e coisas novas. 
 

Não se assuste. Você não irá decorar toda a Bíblia. Serão apenas algumas passagens 
mais importantes. 
 

 
 

Um bom método 
 
 
 
1. Decorar apenas três passagens por semana. 
 

Não é muito. Mas não é pouco. Você decora três passagens numa semana, outras 
três na semana seguinte e assim por diante. 
 

Será um bom ritmo de estudo. Para isso, nas suas leituras da semana, escolha três 
passagens mais importantes. Aquelas que você sente que serão as mais úteis para a sua vida 
e o seu trabalho. 
 
2. Escreva a passagem num cartão. 
 

Copie as passagens a mão. Isso ajuda a memorizar. Copie diretamente da sua Bíblia: 
uma só passagem num só cartão. 
 
3. Dê um título à passagem. 
 

Por exemplo: “Seguir a Cristo” — “Crescer na fé” — “A nova vida em Cristo”… 
 

Depois de copiar a passagem, ponha a citação correspondente: 1Jo 2,6 – 2Pd 3,18 –  
2Cor 5,17 … 
 

Marque a data em que começou a decora a passagem. 
 
Exemplo: 
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“Seguir a Cristo” 

“Quem afirma que permanece nele, deve comportar-se com ele se comportou.” 
 
1Jo 2,6 

12/10/02  
 

“Crescer na fé” 
 
“Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvado, Jesus Cristo”. 
 
Rm 4,21-22 

30/9/02 
 

“A Nova Vida me Cristo” 
 
“Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Acabaram-se as coisas velhas, eis que 
estão presentes as coisas novas”. 
 
2Cor 5,17 

12/5/02 
 
 
4. “Fotografe” o cartão na sua mente. 
 

A melhor maneira de memorizar é “fotografar” o cartão na mente. 
 

Para isso: leia o cartão todo em voz alta, desde o título até a citação dez vezes. 
 

Depois da décima leitura, feche os olhos e procure o retrato mental do cartão, 
dizendo-o de cor em voz alta. Recorra ao cartão somente quanto for estritamente 
necessário. 
 

Quando você conseguir repetir várias vezes a passagem de cor, sem consultar o 
cartão, poderá passar para outro cartão, pois o primeiro já terá sido “fotografado”. É uma 
técnica simples, mas que funciona. Experimente! 
 
5. Revisão diária. 
 

Faça isso durante uma semana. Leia o cartão todo dez vezes em voz alta. Procure 
repeti-lo de cor. Isso com o primeiro, com o segundo e com o terceiro cartão. Essa 
repetição durante sete dias é que garantirá a memorização perfeita. Não se apresse: repita, 
repita, repita…Este é o segredo! 
 
 
 



A Bíblia foi escrita para você  Pe Jonas Abib 

 21 

6. Revisão durante sete semanas. 
 

Na semana seguinte você tomará outros três cartões e fará a mesma coisa com eles. 
 

Com os anteriores você fará uma revisão. Só depois de sete semanas é que colocará 
de lado os três primeiros cartões. 
 

Assim você estará (após sete semanas) com vinte e um cartões, dos quais três 
estarão sendo fotografados. Os outros dezoito estarão sendo revisados diariamente. 
 

Com isso, um mesmo cartão será memorizado durante quarenta e nove dias 
seguidos. É o suficiente para retê-lo de cor. 
 

Aí está o segredo! Use-o à vontade. 
 
 

Tudo depende da disciplina e da sua constância. Os que se esforçarem chegarão lá! 
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O tempo de Deus 
 
 
 
 

Perguntaram a um cristão, homem de negócios: 
 
 “Como você pode dar-se ao luxo de gastar todo esse tempo com a Bíblia?” 
 
 Ele respondeu: 
 
 “O que eu não posso é dar-me ao luxo de não gastar apenas esse tempo com a 
Palavra de Deus. E ninguém pode.” 
 
 Infelizmente, muitos cristãos não o entenderam ainda. E aqui poderíamos 
parafrasear a passagem de São Paulo aos Coríntios: 
 
“É por isso que há entre vós muitos doentes e fracos, e vários morreram” (1Cor 11,30). 
 

Sem alimento ninguém vive. A cada dia temos de colher nossa porção de alimento, 
como o povo de Deus colhia sua porção de maná. Do contrário, andaremos cambaleando 
pelo deserto da vida e talvez não cheguemos à “terra prometida”. Morreremos no deserto 
por falta de alimento. 
 

Felizes, porém, os que se alimentarem do Pão da Vida. Eles viverão em céus novos 
e uma terra nova. 
 

Aleluia! 
 
MARANATHÁ – Vem, Senhor Jesus! 
 

*** 
 

Você terminou a leitura deste livro. Ele porém não é um daqueles livros que a gente 
lê e terminou. Não. Este é um “livrinho de receitas”, que só tem valor se a gente realizar a 
receita que foi indica. 
 

Por favor, comece logo a ler a Bíblia e a fazer o seu diário espiritual. 
 

Muita gente não agüenta chegar até o fim deste livrinho. Depois que entendeu do 
que se trará., já começa a ler a Bíblia e a fazer o diário. 
 

Se você ainda não começou, comece… Porque, na verdade a Bíblia foi escrita para 
você. 
 

Boa aventura!…E bons frutos! 


