
 
 
 
 

 

 
 

 
A EXCELÊNCIA DA PALAVRA DE DEUS 

 

“A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; 

o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices. 

Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração;  

o mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. 

O temor do SENHOR é límpido e permanece para sempre;  

os juízos do SENHOR são verdadeiros e todos igualmente, justos. 

São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e 

são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. 

Além disso, por eles se admoesta o teu servo;  

em os guardar, há grande recompensa.”  

(Salmo 19.7-11) 
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“Jesus, porém, respondeu:  
Está escrito: 

Não só de pão viverá o homem,  
mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus.” (Mt 4.4) 



 
 
 
 

 
 

O QUE PARECIA DIFÍCIL (LER A BÍBLIA TODA) ....... 
A BÍBLIA TEM: 66 LIVROS, 1189 CAPÍTULOS  e  31.104 VERSÍCULOS 
 
...... AGORA FICOU FÁCIL E INTERESSANTE 
VOCÊ PRECISARÁ INVESTIR APENAS: 
�     15 MINUTOS POR DIA (aproximadamente 50 versículos) 

�       6 DIAS POR SEMANA (segunda a sábado *) 
� 624 DIAS EM 2 ANOS 
 
* Aos domingos, certamente você lerá a Bíblia na sua igreja ou em casa. 
 
LER A BÍBLIA DEVE SER TÃO GOSTOSO QUANTO FAZER UMA 
SABOROSA REFEIÇÃO! 
Chega de desnutrição espiritual! Chega de consciência pesada! 
Chega de leitura dinâmica! Chega de correria! 
 
VEJA SÓ: 
(Cardápio - Entrada):  

• Oração - sem o discernimento do Espírito de Deus não podemos 
compreender a Bíblia. 

 
(Cardápio - Prato Principal) 

• O Antigo Testamento (AT), cronologicamente. 
• O Novo Testamento (NT), alternando com o AT. 
 

(Cardápio - Tempero Especial) 
• Os 4 Evangelhos foram distribuídos ao longo dos 2 anos. 
• Alguns livros que se relacionam, foram colocados em sequência  
     (Ex.: Lv e Hb). 

 
(Cardápio - Sobremesa) 

• Os 201 capítulos dos livros poéticos (Sl, Pv, Ec e Ct) foram 
distribuídos ao longo dos 2 anos. 

 
E TEM MAIS.... 
Você mesmo define quando começar. Pode ser em qualquer dia do ano, 
desde que seja numa segunda-feira. 
 

“Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia” (Sl 119.97) 
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A BÍBLIA – “O LIVRO” 

 
Cada livro tem o seu valor. A maioria deles, um valor transitório – para a sua época, para a 
sua própria geração. Os de natureza científica ou tecnológica, já se tornam desatualizados 
antes mesmo do lançamento. Alguns são arquivados em grandes bibliotecas ou em museus, 
pela importância histórica do seu escritor, ou por fornecerem informações relevantes sobre 
uma época, um povo, um fato histórico, uma pessoa famosa etc.  
 
A Bíblia, a Palavra de Deus (Hb 4.12), se distingue de todos os livros, porque: 
 

1. É A VERDADE  
“...; a tua palavra é a verdade” (Jo 17.17b) 
 Histórica (pretérita): contém registros da história do homem e do mundo, desde a 
sua origem, de forma simples, inteligível e irrefutável (Gn 1.1; Ap 21.1); 
 Profética (futura): contém profecias que desvendam, em linhas gerais, o 
desenrolar da história até o final dos tempos (1 Rs 8.56; Dt 18.22). 

 
2. É SEMPRE ATUAL, PERMANENTE 

“...., mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente”  (Is 40.8b) 

 Porque quem a inspirou – Deus –  é eterno; conhece o fim desde o princípio (Lc 
21.33; 2 Tm 3.16; 2 Pe 1.16-21; Sl 119.89, 160); 
 Porque o seu texto pode ser entendido à luz do contexto original, com a 
iluminação do Espírito Santo, e aplicado a cada época e local (Lc 24.27, 45); 
 Porque as relações Homem x Homem e Homem x Deus, não mudam, em sua 
essência (Ap 22.11; Sl 55.19). 

 
3. É RELEVANTE E INDISPENSÁVEL 

“Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de 

Deus.” (Mt 4.4b) 

 Preparando-nos para viver o presente (2 Tm 3.16-17; Cl 3.16; Is 30.21); 
 Orientando-nos quanto ao futuro (Sl 25.12-13; 119.105; 2 Pe 1.19); 
 Conduzindo-nos à vida eterna (Jo 5.24, 39; 20.31; Rm 10.17; 2 Tm 3.15). 

 
4. É FONTE DE VIDA E DE PRAZER 

“Terei prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.” (Sl 119.16) 

 Desvenda o mais íntimo do nosso ser (autoconhecimento) (Hb 4.12); 
 Nutre a nossa mente, nos dá sabedoria (conhecimento) (Sl 119.98-99, 130); 
 Molda o nosso caráter; afasta-nos do pecado (Pv 6.20-23; Sl 119.11); 
 É arma de defesa (Ef 6.17; 2 Co 10.4); 
 Traz vida, gozo, alegria e esperança (Pv 4.10; Jr 15.16; Rm 15.4). 

 
BÍBLIA, leitura indispensável e prazerosa para toda a família! 
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