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A Bíblia é a mensagem de Deus ao homem. A Bíblia 
explica como fomos criados, como nos afastamos de 
Deus e como é possível voltar para Deus através de 
Jesus. O cristão tem o dever de ler e estudar a Palavra: 
“Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, 
viva no coração de vocês!” (Colossenses 3.16); “O ser 
humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que 
Deus diz” (Mateus 4.4). 

Crescemos espiritualmente quando lemos a Bíblia. Por 
meio dela somos preparados para fazer a vontade de 
Deus. Está escrito em 2Timóteo 3.16-17: “Pois toda 
a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para 
ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas 
e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que 
o servo de Deus esteja completamente preparado e 
pronto para fazer todo tipo de boas ações”. O “ensino” 
nos mostra o caminho no qual devemos andar; a 
“repreensão” nos indica onde saímos do caminho; a 
“correção” nos conta como voltar ao caminho direito; 
e a “instrução na justiça” nos ensina como ficar nesse 
caminho. Isto significa que a Bíblia é o guia completo 
para vivermos a vida cristã.
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Por que ler a Bíblia
1 Sem a Bíblia não podemos ser verdadeiros discípu-
los de Cristo. “Se vocês continuarem a obedecer aos 
meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos” 
(João 8.31). 
2 A Bíblia nos torna pessoas mais fortes e bem-aven-
turadas (Salmo 1.1-3).
3 A Bíblia nos dá certeza da salvação: “Eu escrevo 
essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para 
que vocês saibam que têm a vida eterna” (1João 5.13). 
4 A Bíblia nos dá confiança e poder na oração. Quan-
do estudamos a Palavra ficamos familiarizados com a 
vontade de Deus e consequentemente aprendemos a 
orar: “Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas 
palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo 
o que pedirem” (João 15.7). 
5 O estudo da Bíblia nos purifica e nos adverte contra 
o pecado: “Vocês já estão limpos por meio dos ensi-
namentos que eu lhes tenho dado” (João 15.3); “Que 
eles sejam teus por meio da verdade; a tua mensagem 
é a verdade” (João 17.17). 
6 Cheios da Bíblia não caímos em armadilhas: “Como 
vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras 
Sagradas nem o poder de Deus!” (Mateus 22.29). 
7 A Bíblia nos dá alegria: “Eu estou dizendo isso para 
que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de 
vocês seja completa” (João 15.11). 
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8 A Bíblia nos orienta nas decisões importantes da 
vida: “A tua Palavra é lâmpada para guiar os meus 
passos, é luz que ilumina o meu caminho” (Salmo 
119.105). “Eu lhe ensinarei o caminho por onde você 
deve ir; eu vou guiá-lo e orientá-lo” (Salmo 32.8).
9 A Bíblia nos encoraja a prosseguir “Não deixe que 
ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para 
os que creem seja um exemplo na maneira de falar, 
na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza” (1Ti-
motéo 4.12).
10 A Palavra de Deus nos faz ver o quanto temos 
valor para ele: “Os dias que me deste para viver fo-
ram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum 
deles existia” (Salmo 139.16). “Porque Deus amou o 
mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que 
todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida 
eterna” (João 3.16).

Enfim, não é possível para o cristão viver plenamente 
sem a leitura da Bíblia.

Entendo a Bíblia?
Uma interpretação sadia da Bíblia deve levar em conta 
os seguintes princípios:
1 A Bíblia interpreta a si mesma. Nenhum texto bíblico 
pode ser compreendido sem levar em conta o ensino 
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global da Bíblia sobre o assunto. A Escritura deve ser 
interpretada pela Escritura. 
2 Nenhum texto bíblico pode ser interpretado sem le-
var em conta seu aspecto literário. A passagem é uma 
poesia? É uma narrativa histórica? É uma profecia? 
3 Nenhum texto bíblico pode ser interpretado sem le-
var em conta o contexto histórico em que foi escrito. 
É preciso buscar o sentido original do texto e somente 
depois aplicá-lo aos nossos dias. 
4 Nenhum texto bíblico pode ser corretamente com-
preendido sem a iluminação do Espírito Santo. Ou 
seja, a leitura da Bíblia deve ser feita com atenção, 
humildade e submissão à voz de Deus.

Conselhos práticos para a leitura e o estudo da Bíblia

Separe tempo. Escolha um horário que seja compatível 
com sua rotina. 

Inicie a leitura e o estudo com uma oração curta 
adorando a Deus. Lembre-se que durante todo o es-
tudo do Livro, o Autor estará presente. Ore confessando 
seus pecados. Precisamos examinar nosso coração antes 
de examinar as Escrituras. Ore pedindo ao Espírito San-
to que o ilumine, assim como o salmista: “Abre os meus 
olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da 
tua lei” (Salmo 119.18).
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Leia várias vezes o texto. Leia atentamente a pas-
sagem. Não leia apressadamente, não corra pelo texto. 
Leia até absorver seu conteúdo. Durante a leitura atenta 
e reverente, o Espírito Santo ilumina nossa mente. 

Comece lendo um capítulo por dia e naturalmente 
sua leitura aumentará (em quantidade e qualidade). 
O arcebispo da igreja da Inglaterra Stephen Langton, 
que morreu em 1228, dividiu a Bíblia em capítulos 
para que sua leitura fosse facilitada. 

Faça anotações. Faça pequenas anotações em um 
caderno. Marque as palavras-chave e os versículos 
principais. Anotar o que Deus lhe mostrou é uma 
forma de aplicar os ensinos bíblicos à sua vida.

Medite em tudo que você ler. Pense naquilo que você 
leu. Examine o texto. Assimile todo conteúdo. Reflita. 
Medite durante todo o dia. Veja a atitude do salmista: 
“Como eu amo a tua lei! Penso nela o dia todo.” (Salmo 
119.97). Deite-se pensando nas Escrituras. Durma 
com o desejo de ver Deus no dia seguinte. A Bíblia 
provoca uma revolução dentro de você.

Memorize versículos. Guarde para sempre a Palavra 
no seu coração: leia o versículo em voz alta, decore 
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o tema, decore a referência, decore o texto, recite 
várias vezes o versículo, anote-o na sua agenda e por 
toda parte.

Não desanime ao ler passagens difíceis. Quando 
algo lhe parecer muito difícil de compreender, faça 
como William Both, que costumava dizer: “Estudar a 
Bíblia é como comer peixe: separe os espinhos e coma a 
carne”. Deixe os espinhos num canto e depois peça ins-
trução sobre eles a alguém mais experiente. Confie em 
Deus. Há coisas na Palavra que pertencem a ele: “Há 
coisas que não sabemos, e elas pertencem ao SENHOR, 
nosso Deus” (Deuteronômio 29.29).

Carregue com você uma Bíblia pequena. Existem 
Bíblias pequenas que você pode levar por onde for.

Lendo e Estudando a Bíblia
Selecionamos 40 capítulos que resumem toda a mensagem 
da Bíblia. Leia-os na ordem e você terá uma visão geral da 
Palavra de Deus:

Deus criou o mundo e a humanidade.
Gênesis 1 
Gênesis 2
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A humanidade se rebelou contra Deus e foi expulsa de 
sua presença. A terra se encheu de perversidade.

Gênesis 3
Salmo 14 
Oseias 4 

As religiões e os rituais humanos não são capazes de 
reconectar o homem com Deus.

Isaías 1

A vida sem Deus não faz o mínimo sentido.
Eclesiastes 1 
Eclesiastes 2

Deus prometeu que enviaria um Salvador ao mundo, 
que iria sofrer a penalidade do pecado no nosso lugar. 

Salmo 22
Isaías 53
Isaías 61

Jesus Cristo é o Salvador que foi prometido.
Lucas 1
Lucas 2

Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Desta 
forma, ele levou sobre si o nosso pecado e nos salvou 
da condenação eterna.

Mateus 26
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Mateus 27
Mateus 28
1Coríntios 15
Efésios 2

Deus pode transformar o coração pecaminoso do 
homem. Através desta transformação, nós “nascemos 
de novo” e passamos a amar e crer em Jesus.

João 3

É necessário ter fé em Jesus para ser salvo.
1João 5

Aqueles que creem em Cristo devem viver uma nova 
vida pelo poder do Espírito Santo.

Mateus 5
Mateus 6
Mateus 7
Romanos 6
Romanos 8
Efésios 4
Efésios 5 
Efésios 6
Colossenses 3
Tiago 1
Tiago 3
Tiago 4
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1Pedro 2
1Pedro 3
1Pedro 4
1João 1

No dia do Juízo Final aqueles que rejeitaram a Cristo 
serão enviados para o castigo eterno e aqueles que 
amaram a Cristo irão para o paraíso.

Apocalipse 21
Apocalipse 22

O Senhor é o nosso Pastor! E nada jamais nos faltará!
João 10 
Salmo 23

Conhecendo a história de alguns jovens na Bíblia:
José –      Gênesis 37—47 
Davi –     1Samuel 17.41-54 
Daniel e seus amigos –      Daniel 1—3 
Jonas –      Jonas 1—4 
Salomão –     2Crônicas 1       Provérbios 10       
     Eclesiastes 11—12 
Jovem Rico –       Mateus 19.16-22 
Filho Pródigo –       Lucas 15
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Parabéns!!!

Você foi até o fim com o propósito de concluir o estudo 
da Bíblia Sagrada por meio deste Plano de Leitura.

Entre em contato conosco através do email: 
relacionamento@sbb.org.br.

Gostaríamos de manter contato com você e lhe 
presentear com um Certificado de Conclusão de 
Leitura. Dispomos de outros roteiros para leitura da 
Bíblia completa.

Que Deus o abençoe!

“Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar 
contra ti” (Salmo 119.11).

Textos bíblicos utilizados 
NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje)

Conteúdo extraído e adaptado de: “Meu primeiro 
ano com Jesus” – Davi Lago e Lúcio Barreto Junior
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Missão da Sociedade Bíblica do Brasil
“Promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como 

instrumento de transformação e desenvolvimento 
integral do ser humano.”
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