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aiba que é muito ter você como participante da 12ª Jornada de Leitura
da Bíblia.
Vamos caminhar juntos por dois anos,
livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo do Livro que Deus
nos entregou para revelar o Seu amor
para conosco e para nos ensinar a viver
no compasso da graça, onde a vida transborda.
Ler a Bíblia é leve. Entender a Bíblia é
fácil. Aplicar a Bíblia é possível.
O primeiro passo, nesta Jornada, você
já deu, ao decidir lê-la toda.
Há outras providencias que podem ser
úteis para levar você até o objetivo.
Organize a sua agenda para ter alguns
minutos TODOS os dias para a sua tarefa.
Prefira a manhã, antes de começar suas
tarefas. Talvez demandará acordar mais
cedo. Valerá a pena.
Se possível, encontre um lugar na sua
casa ou trabalho, que seja claro e tranquilo, para evitar interrupções.
Antes de começar, ore, pedindo que
Deus ilumine a sua mente. Durante a leitura, ore, agradecendo a preciosidade da
Bíblia na sua vida. Depois da leitura, ore,
rogando a Deus que lhe ajude no processo de aplicar o que acabou de receber.

Se achar conveniente, use este roteiro
para marcar o texto completado.
Se, por ventura, se atrasar, continue
lendo a programação do dia. Depois,
você voltará para recuperar. É comum
que, numa jornada individual e coletiva
como esta com um programa bem definido, que as pessoas desanimem quando
vão ficando para trás. Por isto, leia sempre o previsto para cada dia. Se atrasar,
recupere depois.
Algumas semanas estão reservadas
para a recuperação. Assim, leia sempre o
previsto para a semana. Anote o que não
conseguiu ler. Mais à frente, você terá
oportunidade de recuperar.
Ao longo das leituras, que seguem
uma orientação histórica e temática, leremos os livros poéticos (como Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes) que são
atemporais.
Neste momento, várias pessoas estão
lendo a Bíblia junto com você, seguindo
o plano desta JORNADA.
Você poderá conversar com elas, fazer
perguntas, responder à perguntas, compartilhar experiências e descobertas.
Acesse facebook.com /forumjornada
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AO LER A BÍBLIA
Ao lermos a Bíblia, precisamos ter em mente que:
1. A Bíblia é um livro simples, porém complexo. Ela é simples porque suas mensagens são claras e suficientes para nos levar à salvação e nos trazer o conforto. Ela é complexa porque: é a Palavra
de Deus, mas é palavra do homem. Paradoxalmente, a Bíblia é a
Palavra de Deus porque é palavra do homem, tendo sido, pois,
escrita de forma dinâmica. Ela é o testemunho de como Deus se
relaciona com o homem.
2. A Bíblia é regra de fé e prática, mas não tem pretensões programáticas, seja para a política, seja para a ciência (se o fosse, já
teria sido ultrapassada). Seu conteúdo é o projeto de Deus para
o homem (individual e socialmente)
3. A leitura da Bíblia exige conhecimentos para que seja proveitosa
no seu todo, e não apenas nas partes. Assim, ao lê, temos que
evitar os perigos do:
• atomismo (lendo versículos isolados sem buscar o seu contexto e as intenções dos autores humanos e Deus)

2017-2018

• devocionalismo (fixando-se apenas na inspiração que os textos trazem, desconsiderando seus sentidos históricos e teológicos)
• historicismo (procurando nos textos apenas a informação
histórica que contêm)
• apologismo (buscando versículos que apóiem afirmações
doutrinárias, tanto individuais quanto denominacionais)
4. Por isto, a Bíblia tem que ser lida com as seguintes atitudes:
• em oração (ouvindo-a para ouvir Deus)
• com inteligência (comparando traduções, tomando o contexto da história em questão, lendo o texto à luz de toda a Bíblia,
que não se contradiz)
• com o coração (para que Sua verdade penetre em nós)
• com coragem (mesmo que ela se volte contra nós, no plano
individual ou no plano denominacional)
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LER A BÍBLIA É INTERPRETAR
Considere alguns princípios para tornar a leitura da Biblia toda um esforço ainda mais precioso para a sua vida.
1. Saiba o que as palavras significam.
Se você não entende bem algumas palavras bíblicas, os dicionários (da
língua portuguesa e da Bíblia) são indispensáveis. Não deixe uma palavra
para trás. Anote-a e pesquise. Às vezes, a consulta a outra tradução bíblica pode lhe ajudar a entender o significado de algumas palavras. Numa
certa versão, por exemplo, Isaías 42.3 fala em torrão que fumega. Outra
versão traduz torrão por pavio, o que é mais claro para todos.
2. Lembre-se que a Bíblia usa figuras de linguagem.
Figuras de linguagem são recursos utilizados para comunicar algum
conceito de modo mais profundo, criativo e bonito. Esteja atento à intenção do autor com a figura de linguagem empregada. O salmo 1 compara o crente a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As imagens
deste versículo têm uma riqueza que um texto comum não comunicaria
com tanta clareza.
3. Considere o contexto.
Um texto lido isoladamente pode ser útil; no entanto, se for lido à
luz de outros textos, será muito mais rico. Quando Jesus diz que “quem
tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama”, pode
parecer que faz uma referência à Lei ou aos Dez Mandamentos, mas, na
verdade, ele se refere ao seu próprio mandamento de que cada um deve
amar ao seu próximo como ele nos amou.
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4. Procure conhecer os costumes da época.
Quando Jesus disse “Está consumado” (João 19.30), ele estava anunciando algo mais que o fim da crucificação. Esta expressão é a mesma
que era colocada nos recibos de impostos para declarar que todo débito tinha sido liquidado. O significado é que a obra da redenção estava
terminada.
5. Interprete as dificuldades à luz da verdade geral.
A verdade não contradiz a verdade. Às vezes, um texto isolado pode
dar uma impressão que outros textos ajudam a entender melhor. Assim,
por exemplo, Marcos 16.16 parece colocar o batismo como requisito
para a salvação, quando muitos outros textos (como Efésios 2.8-9, Tito
3.5 e 1Coríntios 1.10-17) mostram bem claramente que a salvação decorre tão somente da fé. Em outras palavras, os outros textos permitem
uma compreensão mais profunda de Marcos. Muitas doutrinas equivocadas nascem do esquecimento deste princípio.
6. Interprete sua experiência à luz da Bíblia e não o contrário.
As experiências de cada um são importantes para o crescimento na fé.
No entanto, estas experiências devem ser interpretadas à luz da Bíblia.
Fazer o contrário pode levar a equívocos perigosos, tornando menor a
verdade revelada por Deus.
7. Lembre-se que a Bíblia é um registro progressivo da verdade
de Deus.
A natureza de Deus não muda (Malaquias 3.6; Hebreus 13.8). Contudo,
ele pode modificar o modo como seu plano será realizado (Jonas 3.9-10).
2017-2018

A BÍBLIA COMO FONTE DE AUTORIDADE
A teologia cristã é uma atividade em que o humano se encontra com
o divino. Seja qual for o seu escopo (teologia bíblica, quando descreve
a mensagem dos livros da Bíblia em seu contexto; teologia histórica,
quando narra o desenvolvimento do pensamento cristão e reflete sobre
o significado da história humana; teologia sistemática, quando organiza
os ensinos bíblicos segundo tópicos; ou teologia prática, quando aplica
as verdades bíblicas ao tempo e ao lugar dos teólogos e seus leitores),
a teologia precisa derivar sua autoridade da Bíblia, senão será filosofia,
logo completamente humana.
Na Bíblia, o divino se encontra com o humano. Como o modo de Deus
atuar no mundo é sempre dialógico (em parceria com o ser humano) e
dinâmico (num processo), a Biblia é, por excelência, o lugar desta parceria, que começa com a Revelação (com Deus se comunicando com o
ser humano).
Ele se revela na natureza, na encarnação e escrituração (através da
qual a sua vontade se tornou universal e claramente acessível). Embora
habite “em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é
capaz de ver” (1Timóteo 6.16), Deus se mostra na sua Palavra, que podemos ler objetivamente.
Deus se revela.1 A Bíblia é o lugar da revelação, é o lugar onde Deus se
mostra, onde se desesconde. Quando esta revelação se torna Escritura,
ela se torna acessível a todos os homens, deixa de ser oculto. Neste
1 Para nos ajudar na compreensão da palavra, lembremos que, não faz muito tempo, batíamos uma foto, cuja imagem era fixada num filme num rolo. Quando ficava cheio, o filme era revelado, revelando as fotografias batidas. O nome deste
processo era revelação, isto é, o processo de desocultar a imagem.
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processo, Deus convocou homens conhecidos e anônimos (e talvez mulheres, anônimas) para a tarefa de registrar o que Ele desejava dizer, de
um modo perene, profundo e claro. Em seu trabalho, eles foram inspirados por Deus.
A inspiração foi um processo, já terminado (por isto, lemos que nada
devemos acrescentar à Biblia, cf. Apocalipse 22.19), pelo qual Deus em
geral:
• CAPACITOU (dando-lhes habilidades para escrever, como no caso
dos historiadores, a exemplo dos cronistas de Israel e do evangelista Lucas, que tiveram que pesquisar ou testemunhar o que viram);
• INSPIROU (soprando sobre eles um sentimento que os fazia respirar o ar dos pulmões de Deus ou pensar os pensamentos de Deus,
de modo a dizerem coisas maior que eles mesmos e adiante a cima
do seu tempo),
• GUIOU, conduziu os autores para usar outros textos da sua cultura
para afirmar as verdades singulares reveladas. Vemos esta orientação em cena nos apóstolos que se apropriaram dos textos do
Antigo para nos legar o Novo Testamento),
• em alguns casos, DITOU (como na experiência de alguns profetas,
quando alguns deles não tendo noção do que diziam/escreviam,
como podemos ler em Isaías 52-53).
Os autores continuaram humanos, com seus contextos, seus conhecimentos, suas personalidades, seus idiomas, seus temores. Deus superintendeu o trabalho deles.
JORNADA BÍBLICA
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O processo se assemelha à encarnação de Deus em Jesus, que era
Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, vestiu-se como as
pessoas de sua época e falou a língua e a linguagem do seu tempo).
Como Deus, fez milagres e ensinou como ninguém antes ou depois.
O processo dinâmico que Deus usou realça que a Bíblia é divina e
humana ao mesmo tempo.
A Bíblia é divina.
1. A Bíblia é divina porque é um projeto de Deus. Nela está a revelação do que Deus é e do que quer nos dizer.
2. A Bíblia é divina porque os seus autores foram inspirados por
Deus e nos legaram um texto cuja final responsabilidade autoral
pertence ao próprio Deus.
3. Esses textos foram preservados de modo fidedigno (digno de
confiança). Não há contradição na Biblia, nem inexatidão, nem
erro. Ao longo dos séculos, pessoas têm procurado/procuraram
os erros da biblia, mas não conseguem, porque é um livro divino
e Deus não erra.
4. A Bíblia é divina porque coesa. Os estilos variam, os gêneros literários variam, mas a mensagem é coesa. O Antigo Testamento se
encaixa com o Novo, o Pentateuco com os históricos, os proféticos
com os apocalípticos, embora escritos num intervalo longuíssimo,
por pessoas diferentes, no idioma, na experiência e na geografia.
5. A Bíblia é divina pela transformação que produz em seus leitores.
Nenhum outro livro faz isto.
6. A Bíblia é divina porque todas as suas profecias se cumpriram ou
vão se cumprir. A cada dia, profecias vão se cumprindo.
8
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Ao mesmo tempo, a Biblia é humana.
1. A Biblia é humana porque é uma coletânea de materiais, em forma de histórias, poemas, cânticos, cartas, orações, recebidos por seres
humanos que registraram estes textos a partir de sua memória ou de
pesquisas que empreenderam. Por isto, todo conhecimento é bem-vindo, para compreendermos cada vez mais a Bíblia.
2. A Bíblia é humana porque ela foi preservada e canonizada por pessoas e comunidades, que não tinham naturalmente preparo o competência para tal. Por “preservada”, estou me referindo à guarda, primeiro
na memória (porque nasceu oral) e depois no texto. Certa vez, preguei
sem dizer a versão que estava usado. No caso, era um texto traduzido
do hebraico para o inglês e, por mim, do inglês para o português, texto
este guardado e em encontrado em Qumran em 1948 (chamados de
Manuscritos do Mar Morto). Quando acabei de ler, perguntei se notaram a diferença. Não notaram, porque não havia, porque fora preservado, sem corrupção, sem alteração. Era o mesmo texto.
3. A Biblia é humana porque foi canonizada, colocada na lista dos livros considerados inspirados. Os hebreus tinham o seu cânon (a sua
lista de livros inspirados), composto por 39 livros, naquilo que chamam
de Tanakh, que é um anagrama para as três divisões da Biblia.
O cânon protestante da Bíblia e o cânon judaico (TANAKH) contêm 24
livros (39 para os protestantes, pelos desdobramentos de alguns que
são únicos para os hebreus, mas com o mesmo conteúdo ):
TORAH (LEI) – Pentateuco (5): Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronômio = 5 livros
2017-2018

NEVIN (Profetas) -- (Primeiros) Proféticos (8): Josué, Juizes, Samuel
(1 e 2 Samuel, para os protestantes), Reis (1 e 2 Reis, para os protestantes), Isaías, Jeremias, Ezequiel, Profetas Menores (Oseias, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias
e Malaquias) (21 )
KETUBIN (Escritos) -- Hagiógrafos (Escritos Sagrados) -- Proféticos
(Posteriores) (11): Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute,
Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras (Esdras e Neemias para
os protestantes, conforme divisão feita em 1448 na Espanha) e Crônicas
(1 e 2 Crônicas). As divisões dos livros de Samuel, Reis e Crônicas foram
feitas num Codex bíblico espanhol em 1448.
Ao verter a Biblia para o latim e contra a vontade do tradutor para o
latim, Jerônimo (347-420),2 a Igreja Católica incluiu outros sete livros na
Vulgata: Sabedoria e Eclesiástico de Jesus ben Sirac, 1 e 2 Macabeus,
Judite e Tobias, além de seis capítulos e dez versículos acrescentados ao
livro de Ester e dois capítulos em Daniel.
Esses livros contém informações importantes para a historia do cânon. Escrevendo no terceiro século a.C., Jesus ben Sirac demonstra (na
sua coletânea de provérbios chamada de Eclesiástico, publicado por seu
neto no ano 132 a.C.) conhecer os livros judaicos, como vemos nos versículos abaixo:

• Eclesiástico 47:17 – Salomão, “Encerraste enigmas em sentenças,
teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas, e foste amado na
tua paz”.
• Eclesiástico 49:12 – “Quanto aos doze profetas, refloresçam os
seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó, e redimiramse (da servidão) por uma fé corajosa”.
O cronista de 2Macabeus (c. 124 a.C.) indica claramente que os livros
do Antigo Testamento já eram lidos. Em 2Macabeus 2,13, fala de como
Neemias formou uma biblioteca, reunindo tudo o que se referia aos reis
e aos profetas, as obras de Davi e as cartas dos reis a respeito das ofertas.
Do mesmo modo, somos informados que Judas reuniu todos os livros
espalhados pelas guerras que nos sobrevieram, e essa coleção se encontra em nosso poder. Por conseguinte, lemos: “se tendes necessidade
de um desses livros, enviai-nos mensageiros que vo-los levarão”.
Teologicamente, no entanto, esses livros não podem ser considerados inspirados por Deus por algumas razões:
• Não eram livros que estavam no cânon hebraico. São livros tardios.
O último livro, que é Malaquias, é do ano 404 antes de Cristo. A
Sabedoria de Jesus ben Sirac faz uma síntese de outros livros de
sabedoria, nada tendo nele que já não esteja em outras livros.

• Eclesiástico 44:5 – “Com sua habilidade cultivaram a arte das melodias, publicaram os cânticos das escrituras”.

• A segunda razão é que, se a Biblia foi inspirada por Deus, como
cremos, não pode se contradizer. Alguns apócrifos, por exemplo,
recomendam práticas de feitiçaria, o que evidencia que não foram
inspirados. A Biblia diz que nosso destino após esta vida é traçado
aqui na terra. Depois que morremos, nada pode ser feito.

2 Jerônimo entendia que os livros apócrifos não podiam ser usadas para “estabelecer as doutrinas da Igreja”.

Alguns apócrifos, no entanto, ensinam que podemos orar pelos
mortos: “tendo feito uma coleta, mandou 12 mil dracmas de prata a

• Eclesiástico 47:9 – Davi “fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavras de louvor”.
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Jerusalém, para serem oferecidas em sacrifícios pelos pecados dos mortos. (...) É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para
que sejam livres dos seus pecados”. (2Macabeus 12.43-46)
Recomenda-se apelar a magias para a obtenção de certos resultados. Em Tobias, um anjo recomenda: “Se tu puseres um pedacinho do
seu coração sobre brasas acesas , o seu fumo afugenta toda a casta de
demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam
mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos que têm algumas
névoas, e sararão”
Atribui-se às esmolas um poder que anula a graça: “É boa a oração
acompanhada do jejum, dar esmola vale mais do que juntar tesouros
de ouro; porque a esmola livra da morte (eterna), e é a que apaga os
pecados, e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna”. (Tobias 12.9)
Vem dos apócrifos o ensino sobre o purgatório: “As almas dos justos
estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu
aos olhos dos insensatos que morriam; e a sua saída deste mundo foi
considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio; mas eles estão em paz (no céu). E, se eles sofreram tormentos
diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade”. (Sabedoria 3.1-4) 3
Assim, portanto, o cânon para o Antigo Testamento é o mesmo para
judeus e evangélicos.
Mais tarde, os cristãos fizeram o mesmo, colocando 27 livros do chamado Novo Testamento.
Sobre isto, há muita ficção. Nestes arroubos ficcionais, colocam-se
lutas que não existiram. Esse cânon foi se formando naturalmente.
Só alguns hereges contestavam, mas a igreja foi aceitando, num processo que pode ser assim ilustrado. Uma igreja recebia uma carta do
3 Para um estudo sobre a razão evangélica para rejeição aos apócrifos, consulte:
http://www.icp.com.br/41materia2.asp
10
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apóstolo Paulo. Essa carta era copiada e enviada para outra igreja. Eles
não tinham nenhuma dúvida que era a Palavra de Deus. Assim foi com
carta após carta e com os evangelhos também. No ano 112, já temos
claras evidências que a lista dos livros canônicos do Novo Testamento tinha 27 livros, o mesmo conjunto que temos hoje. Mais tarde, no
século 4, alguns concílios, quando começava a surgir a Igreja Católica,
chancelaram isto, que já era comum nas igrejas, sem discussão, exceto
pelos hereges, como Marcião, que era gnóstico, não cristão, e por isto
rejeitava os livros que eram contra a sua doutrina.
Essa formação foi suave, tranquila. Por isto, procuram-se datas para a
canonização e não se acha. Tudo se deu de forma natural.
4. A Bíblia é humana porque demanda estudo. Um dos princípios
legados pela Reforma Protestante do século 17 é o livre-exame da Biblia, que deve ser feito com o uso da razão, para ser menor o preço
que a interpretação pode gerar, ao possibilitar erros litúrgicos e morais. A liberdade da interpretação deve ser feita com responsabilidade. Na verdade, para quem estuda seriamente as Escrituras, as diferenças são pequenas. Se pensarmos o conjunto dos ensinos cristãos
como uma pirâmide, veremos que a base comum cristã é maior que
as áreas incomuns.
A interpretação bíblica tem regras, como na gramática da língua portuguesa. Não podemos dizer que a Biblia diz o que ela não diz. Nossa
interpretação deve ser racional.
A Biblia não precisa de uma autoridade externa para legitimar uma
interpretação. A Igreja Católica Romana tem outra perspectiva, por entender que a tradição, preservada pelo seu chamado magistério eclesiástico, é superior às Escrituras Sagradas. A Constituição Dogmática
sobre Revelação Divina, baixada pelo Concílio Vaticano II, afirma que
a Igreja “sempre considerou as Escrituras junto com a tradição sagrada
como a regra suprema de fé, e sempre as considerará assim”. Esta po2017-2018

sição explica, por exemplo, desde o período medieval, a mudança do
texto dos Dez Mandamentos, que, segundo o seu catecismo, são:
“1º - Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas.
2º - Não invocar o Santo Nome de Deus em vão.
3º - Guardar domingos e festas de guarda.
4º - Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores).
5º - Não matar (nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si
mesmo ou ao próximo).
6º - Guardar castidade nas palavras e nas obras.
7º - Não furtar (nem injustamente reter ou danificar os bens do
próximo).
8º - Não levantar falsos testemunhos.
9º - Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos.
10º - Não cobiçar as coisas alheias.”
Os Dez Mandamentos na versão católica do catolicismo não guardam
uma relação íntegra e fiel com o texto original (como em Êxodo 20). No
catecismo, a intenção foi didática, simplificadora, mas o resultado é um
afastamento da Biblia, que é suficientemente clara.
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5. A Bíblia é humana porque demanda aplicação. A Bíblia será um
grande livro, com magníficos ensinos, mas não cumprirá os seus objetivos, se não aplicarmos as suas verdades às nossas vidas.
6. A Biblia demanda decisão. Devemos decidir que a Biblia é o guia
de Deus para aquilo que pensamos, para os princípios que elaboramos,
para as nossas práticas pessoais e comunitárias.
Em síntese, devemos receber a Biblia com a fonte de autoridades de
nossas vidas pela intenção dela. Trata-se de um projeto de Deus para se
mostrar ao ser humano.
Devemos ler a Biblia por causa de sua sua inspiração. Nenhum livro
foi escrito desse modo.
Devemos ler a Bíblia por sua coesão. Nenhum livro único é único,
coeso, como a Biblia o é.
Devemos ler a Biblia por causa de sua fidedignidade. Nenhum livro
foi alvo de tantos esforços iconoclastas e tem resistido com serenidade.
Devemos ler a Biblia por sua profundidade. Nenhum livro alcança
alma, a alma humana, como a Palavra de Deus.
Devemos ler a Biblia por sua veracidade. O que ela escreve jamais foi
desmentido e jamais o será.
Devemos ler a Biblia por sua capacidade de transformar seus leitores.
Nenhum livro transforma. Os livros nos ajudam e nos inspiram, mas só
a Bíblia nos transforma.
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PLANO DIÁRIO DE LEITURA
Ano 2017
Janeiro 2017

MARCOS
02 a 06
A história de Jesus, segundo Marcos
O Evangelho de Marcos é considerado, pelos estudiosos, como tendo
sido o primeiro a ser escrito. Possivelmente, foi preparado antes da destruição de Jerusalém (ano 70 d.C.).
Dos cinco, Marcos é o Evangelho mais curto e mais simples. Ele começa com o início do ministério público de Jesus e se encerra com a
sua ascensão. Algumas pessoas ficam confusas quando, no capítulo final, observam que alguns versículos (Marcos 16.15-19) não constam dos
manuscritos mais antigos, mas a dificuldade desaparece quando se nota
que o que está nesses versículos está nos outros evangelhos, embora em
outros lugares. Em outras palavras: esse trecho é tão inspirado quanto os
demais, tanto que muitos outros manuscritos os trazem.
Delicie-se com a história de Jesus.

12
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BREVÍSSIMA CRONOLOGIA DA VIDA DE JESUS
1. NASCIMENTO E INFÂNCIA (em Belém e Nazaré)
2. MINISTÉRIO NA GALILEIA
• Início do ministério na Galileia, na Judeia e em Samaria
• Primeira Páscoa em Jerusalém – João 2.13)
• Ministério com foco na Galileia
• Quebra do sábado (tanque de Betesda)
• Segunda Páscoa em Jerusalém (João 5.1)
• Crescimento da oposição, ainda na Galileia
• Multiplicação dos pães
• Terceira Páscoa na Galileia (João 6.4 e 7.1)
3. MINISTÉRIO ALÉM DA GALILEIA (Fenícia, Decápolis, Cesareia de
Filipos e Itureia)
• Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém
4. MINISTÉRIO NA JUDÉIA
• Festa da dedicação
• Retirada para Pereia e e Efraim, e retorno a Jerusalém
5. SEMANA DA PAIXÃO
• Quarta Páscoa em Jerusalém (João 13.1)
• Prisão e julgamentos
• Crucificação e sepultamento
• Ressurreição, Aparições e Ascensão
2017-2018

Jesus disse: “Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho”.
(Marcos 1.15)
Seg (02)
Ter (03)
Qua (04)
Qui (05)
Sex (06)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Marcos 1 a 3
Marcos 4 a 6
Marcos 7 a 9
Marcos 10 a 12
Marcos 13 a 16
GÊNESIS

O primeiro livro da Bíblia compreende um período de tempo muito
longo. Vai do princípio (na eternidade, sem datação possível) até o século 15 a.C. aproximadamente.
O objetivo do autor inspirado é descrever as origens, algo do tipo:
“quando tudo começou”. O livro apresenta algumas dificuldades de interpretação, as quais não nos devem atrapalhar na aplicação que podemos fazer a partir da certeza essencial de que Deus é o Criador de todas
as coisas, o que inclui as nossas vidas.
Gênesis compreende o início da história da humanidade e o início da
história do povo de Israel, de onde viria, como veio, o Messias, daquele
povo e nosso (como prometido em Gênesis 3.15).
		
09 a 13
A criação, a queda e a recriação
O livro de Gênesis (ou Origens) não deve ser lido, sobretudo nos primeiros capítulos, como um relato cientifico da criação. Se o fizesse, estaria superado, uma vez que o conhecimento cientifico sobre as origens
do universo cresce a cada dia. O objetivo do texto é afirmar a majestade
de Deus como Criador. É como uma confissão de fé, que os primeiros
2017-2018

cristãos fariam: “Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da
terra” (“Credo Apostólico”).
Preocupações com evolucionismo ou criacionismo não devem nos
acompanhar nesta leitura, se não perderemos o essencial. Cada lada encontrará nos primeiros capítulos argumentos, mas essas questões não
estavam na cabeça da autor inspirado. O que deve ficar claro é que não
há contradição entre boa ciência e boa teologia. O texto bíblico é duradouro, enquanto as interpretações científicas e teológicas mudam em
cada geração, o que é salutar.
A maior dificuldade, neste livro, é a idade dos patriarcas, alguns tendo
vivido nove séculos. É possível que a contagem dos anos naquela época
se assemelhasse a nossa, talvez seguindo o calendário lunar, com menos
dias (28), e não com o solar (30 dias). É possível também que o sistema
adotado, ainda desconhecido, fosse outro. Com certeza, os homens antigos viveram mais que os modernos.
“Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o SENHOR. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os
queimou como sacrifício no altar”. (Gênesis 8.20)
Seg (09)
Ter (10)
Qua (11)
Qui (12)
Sex (13)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Gênesis 1 a 2; Salmo 1
Gênesis 3 a 4; Salmo 2
Gênesis 5 a 6
Gênesis 7 a 8
Gênesis 9 a 11
16 a 20
A história de Abraão

A partir de Abraão, temos evidências fora da Bíblia para confirmar as narrativas. As descobertas arqueológicas têm trazido à luz informações muito
úteis para compreendermos as trajetórias de Abraão, seus filhos e netos.
JORNADA BÍBLICA
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O mais importante é termos em mente que Deus mantém o controle da
história, a qual dirige para o propósito de reconciliar a humanidade com Ele,
realidade que será completamente reais quando Cristo for tudo em todos
(Colossenses 3.11).
É inspirador que o homem imperfeito como Abraão tenha sido aceito
por Deus com base, não no sacrifício, mas na fé. Ele creu contra todas
as evidências no Deus único e bom. Isto é um consolo para nós e um desafio a vivermos pela fé (2Coríntios 5.7), porque é pela fé que devemos
viver (Habacuque 2.4).
“Certo dia o SENHOR Deus disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, do
meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que
eu lhe mostrarei’”. (Gênesis 12.1)
Seg (16) [ ] Gênesis 12 a 14
Ter (17) [ ] Gênesis 15 a 17
Qua (18) [ ] Gênesis 18 a 20
		

Qui (19) [ ]
Sex (20) [ ]

Gênesis 21 a 23
Gênesis 24 a 25

23 a 27
A história de Isaque e Jacó

Os dois filhos de Abraão (Isaque e Ismael) seguiram caminhos diferentes. O livro de Gênesis se ocupa da história de Isaque e seus descendentes. A trajetória de Ismael é traçada em linhas muito gerais (Gênesis
28.9 e 36.30), quase no contexto do relacionamento com o seu irmão
(Gênesis 16, 17 e 25).
A vida de Isaque recebe mais espaço (Gênesis 21 a 35). Isaque era
um homem de oração (Gênesis 24.63). Ele enfrentou orando o drama
da infertilidade da sua esposa (Gênesis 25.21). Imperfeito como cada
um de nós cometeu o erro de preferir um filho (Esaú) ao outro (Jacó),
no que foi seguido por sua esposa Rebeca, que escolheu o rejeitado. As
consequências desses erros nos ensinam.
14
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“Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como
travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em
cima para dedicá-la a Deus”. (Gênesis 28.18)
Seg (23) [ ] Gênesis 26 a 27; Salmo 3
Ter (24) [ ] Gênesis 28 a 29; Salmo 4
Qua (25) [ ] Gênesis 30 a 31
Qui (26) [ ] Gênesis 32 a 33
Sex (27) [ ] Gênesis 34 a 36
		
30 a 03
A história de José
Todos somos tentados a nos deixar corromper pelo poder, seduzir
pelo sexo, vencer pelo ódio e perder para a autocomiseração, mas José
venceu nessas áreas. Por isto, o faraó do Egito, para onde foi vendido
por seus irmãos, achava que ele tinha o Espírito de Deus (Gênesis 41.48).
Foi por causa disto que ele reinterpretou a crueldade dos seus irmãos,
tomando-a como permitida por Deus para um fim maior (Gênesis 45.8),
antecipando o que o apóstolo Paulo diria: Deus faz com que todas as
coisas concorram para o bem dos que amam a Deus (Romanos 8.38).
José amava a Deus.
“O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei
lhes disse: ‘Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o
país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus’”.
Gênesis 41.37-38)
Seg (30)
Ter (31)
Qua (01)
Qui (02)
Sex (03)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Gênesis 37 a 39; Salmo 5
Gênesis 40 a 42; Salmo 6
Gênesis 43 a 45
Gênesis 46 a 48
Gênesis 49 a 50
2017-2018

Fevereiro 2017
ÊXODO
06 a 10
O nascimento do povo de Israel
Os descendentes de José chegaram ao Egito possivelmente no século 19 a.C. Com a morte do primeiro-ministro e a chegada de outros
faraós, as coisas mudaram, tornando-se desfavoráveis. O povo gemeu
e orou. Deus se inclinou (Salmo 40.1) para ouví-lo e o atendeu. Por
volta do século 15 a.C., Moisés, homem de dupla cidadania (hebréia e
Egípcia), foi convocado para a tarefa de coordenar a libertação (êxodo)
do povo.
Deus fez maravilhas, mas o povo teve que marchar (Êxodo 14.15),
para vencer mares e vales, montanhas e rios, desertos e plantações.
“Quando o SENHOR Deus viu que Moisés estava chegando mais
perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse:
— Moisés! Moisés! — Estou aqui — respondeu Moisés. Deus disse:
— Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar
sagrado”. (Êxodo 3.4-5)
Seg (06) [ ] Êxodo 1 a 2; Salmo 12
Ter (07) [ ] Êxodo 3 a 4; Salmo 13
Qua (08) [ ] Êxodo 5 a 6; Salmo 14
Qui (09) [ ] Êxodo 7 a 8; Salmo 15
Sex (10) [ ] Êxodo 9 a 10
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CRONOLOGIA DA PEREGRINAÇÃO NO DESERTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Da Páscoa ao Mar Vermelho (24 dias) – mês 1
Chegada ao Deserto de Sim (7 dias) – mês 1
Chegada ao Monte Sinai (16 dias) – mês 2
Estabelecimento do Tabernáculo no Monte Sinai (10 meses) – mês 12
Saída do Monte Sinai (49 dias) – mês 13 (ano 2)
Viagem até Cades-Barneia (10,4 meses) – mês 23 (ano 3)
Permanência em Cades-Barneia (453 meses) – mês 473 (ano 39)
Chegada a Canaã, com a travessia do rio Jordão (20,3 meses) – mês 493
(ano 41)

13 a 17
A peregrinação do povo de Israel, 1
Além dos instrumentos humanos (Moisés e os outros líderes), o Senhor Deus ainda concedeu ao povo um recurso extraordinário: Os Dez
Mandamentos (Êxodo 20).
A partir deste legado, escrito em tábuas de pedras, estava posto que
o povo tinha diante de si postos princípios absolutos, que, vividos, lhe
trariam felicidade. Se escolhesse a desobediência da maldade (Levítico
26.14-46), devia saber que pagaria um preço alto, inclusive um novo exílio, o que, de fato, aconteceria sete séculos depois.
“Não há outro deus como tu, ó SENHOR! Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que
fazes?” (Êxodo 15.11)
Seg (13) [ ] Êxodo 11 a 12; Salmo 16
Ter (14) [ ] Êxodo 13 a 14; Salmo 17
Qua (15) [ ] Êxodo 15 a 16; Salmo 18
Qui (16) [ ] Êxodo 17 a 18; Salmo 19
Sex (17) [ ] Êxodo 19 a 20
		

JORNADA BÍBLICA

15

20 a 24
A peregrinação do povo de Israel, 2

27 a 03
A peregrinação do povo de Israel, 3

Além dos princípios postos nos Dez Mandamentos, o Senhor Deus estabeleceu ainda, por meio de Moisés, o humano legislador, as normas
(apresentadas detalhadamente) que regulamentavam aqueles princípios, indicando regras de convivência, que deveria ser baseada na
honestidade, e orientando como deveriam ser os cultos e as festas,
para que não se tornassem orgiásticas, como acontecia entre os povos vizinhos, povos que podiam servir de mortal armadilha para Israel
(Êxodo 33.23).

Durante 40 anos, o povo peregrinou pelo deserto, que começa perto do
(atual) Cairo no Egito e vai até as margens do rio Jordão, que deveria ser
atravessado. Exceto Josué e Calebe (Êxodo 32.12), todos os que nasceram no Egito morreram, mas seus filhos chegariam para tomar posse da
terra prometida ao povo.
Apesar de tudo o que viram, com Deus tirando o povo do Egito numa
noite, o Egito demorou (40 anos) a sair do coração do povo, que tinha
saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos
faraônicos (Números 11.5). Até adorar um bezerro (deus no Egito) o fizeram, entregando as jóias (Êxodo 12.2) que tinham obtido no país da
escravidão (Êxodo 32). Assim mesmo, Deus sempre esteve presente com
o seu povo (Êxodo 37), mantendo seu compromisso na aliança firmada
com o povo.

“Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o SENHOR, sou o Deus que os tirou do
Egito para morar entre eles. Eu sou o SENHOR, o Deus deles”.
(Êxodo 29.45-46)
Seg (20) [ ]

Êxodo 21 a 22; Salmo 20

Ter (21)

[ ]

Êxodo 23 a 24; Salmo 21

Qua (22) [ ]

Êxodo 25 a 26; Salmo 22

Qui (23) [ ]

Êxodo 27 a 28; Salmo 23

Sex (24) [ ] Êxodo 29 a 30; Salmo 24
		

16

JORNADA BÍBLICA		

“O SENHOR Deus é a minha luz e a minha salvação; de quem terei
medo? O SENHOR me livra de todo perigo; não ficarei com medo
de ninguém”. (Salmo 27.1)
Seg (27) [ ]

Êxodo 31 a 32; Salmo 25

Ter (28)

[ ]

Êxodo 33 a 34; Salmo 26

Qua (01) [ ]

Êxodo 35 a 36; Salmo 27

Qui (02) [ ]

Êxodo 37 a 38; Salmo 28

Sex (03) [ ]

Êxodo 39 a 40; Salmo 29

2017-2018

Março 2017

LEVÍTICO
06 a 10
As regras da antiga Aliança, 1
Os princípios (que são gerais e imutáveis) e normas (que são culturais
e maleáveis) reunidos no livro de Êxodo são a essência do terceiro livro
da Bíblia, com o convite divino à santidade (Levítico 11.44, 19.2, 20.26).
As normas nele contidas são para o antigo povo de Israel. Os princípios
(Levítico 20.22) alí apresentados são válidos ainda hoje.
“Ó SENHOR Deus, em ti eu busco proteção; livra-me da vergonha
de ser derrotado. Tu és justo; eu te peço que me ajudes”.
(Salmo 31.1)
Seg (06)
Ter (07)
Qua (08)
Qui (09)
Sex (10)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Levítico 1 a 2; Salmo 30
Levítico 3 a 4; Salmo 31
Levítico 5 a 6; Salmo 32
Levítico 7 a 8; Salmo 33
Levítico 9 a 10

13 a 17
As regras da antiga Aliança, 2
Compreender as diferenças entre princípios e normas torna a leitura
de Levítico muito contemporânea para os nossos dias. Por isto, cabenos ler as normas, sempre detalhadas, e perceber o princípio nelas contidos. A tarefa requer estudo e uma boa regra é conferir uma e outra
com o Novo Testamento. Assim, dito de modo simplificado, as instruções
contra o comportamento sexual (Levítico 20.13-21) e religioso (Levítico
20.27) promiscuo são princípios, enquanto as referentes a higiene são
normas. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos as mesmas
regras antigas, para a santidade sexual, por exemplo. Esta “repetição”
indica que são princípios, atemporais, imutáveis.
(O nome do livro vem do que era tarefa dos descendentes de Levi -- os
levitas -- o cuidado de instruir o povo e conduzir os cultos que prestava.)
“Eu pedi a ajuda do SENHOR, e ele me respondeu; ele me livrou de
todos os meus medos”. (Salmo 34.4)
Seg (13)
Ter (14)
Qua (15)
Qui (16)
Sex (17)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Levítico 11 a 12; Salmo 34
Levítico 13 a 14; Salmo 35
Levítico 15 a 16; Salmo 36
Levítico 17 a 18
Levítico 19 a 20

Subjacentes aos princípios, que são permanentes, estão as normas, que podem
variar. Muitas pessoas querem aplicar nos dias de hoje algumas normas que eram
específicas para a antiguidade, como as normas de higiene, por exemplo.
2017-2018
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20 a 24
As regras da antiga Aliança, 3
Quando lemos a exigência de que os animais apresentados nos sacrifícios pelo pecado devem ser perfeitos, pensamos nos termos modernos
e não entendemos como Deus rejeita os animais com defeito (ou deficiência, nos termos de hoje). Se refletirmos entenderemos que Ele estava
protegendo esses animais de serem sacrificados por não serem considerados perfeitos. Por terem defeitos e não gerarem lucros, seriam logo
escolhidos para morrer. Com o cuidado, pela proibição do seu sacrifício,
Deus os protege.
Não temos como aplicar hoje a norma do descanso (ano sabático),
mas precisamos pôr em prática o princípio. Todos (inclusive a terra) devemos descansar (Levítico 25.8-34).
São permanentes os princípios de que devemos cuidar dos pobres
(Levítico 25.35-38), que, naquela cultura, eram o órfão, a viúva e o estrangeiro. Cada época tem os seus pobres, mas as mudanças são poucas.
“O SENHOR Deus disse ao povo de Israel: – Não façam nenhum
ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles; eu, o SENHOR, sou o
Deus de vocês”. (Levítico 26.1)
Seg (20)
Ter (21)
Qua (22)
Qui (23)
Sex (24)
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[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Levítico 21 a 22; Salmo 37
Levítico 23 a 24; Salmo 38
Levítico 25; Salmo 39
Levítico 26; Salmo 40
Levítico 27
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NÚMEROS / PROVÉRBIOS
27 a 31
As regras da antiga Aliança, 4
O livro de Números, que tem este título, por causa das estatísticas
que apresenta (a primeira em Números 1 e a segunda em Números 26),
contém muitas listas de nomes, desde os primeiros capítulos. Funciona
como uma espécie de cartórios de registros.
Alí está presente, no meio de leis, nomes e números, a íntegra da chamada bênção sacerdotal (Números 6.24-26), que até hoje proferimos.
Outro tema do livro é a glória de Deus (Números 9.15-23), evidenciada
quando o povo percebe quem o dirige e dele cuida (Números 11.35-35)
em meio ao deserto rumo a Canaã.
Junto com Números, começaremos a ler também o livro de Provérbios, obra que surgiu como uma espécie de recenseamento de ideias.
Salomão enviou seus representantes por todo o Israel para recolher frases que o povo repetia. Selecionou aquelas que Deus inspirou e podemos lê-las como sabedoria divina para nós.
“Que o SENHOR os abençoe e os guarde; que o SENHOR os trate
com bondade e misericórdia; que o SENHOR olhe para vocês com
amor e lhes dê a paz.” (Números 6.24-26)
Seg (27)
Ter (28)
Qua (29)
Qui (30)
Sex (31)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Números 1 a 2; Provérbios 1
Números 3 a 4; Provérbios 2
Números 5 a 6
Números 7 a 9
Números 10 a 12

2017-2018

10 a 14
As regras da antiga Aliança, 6

Abril 2017
03 a 07
As regras da antiga Aliança, 5
A partir do capítulo 13, o autor mostra os preparativos para a entrada
na terra prometida a Abraão e seus descendentes, começando com a
espionagem de Canaã.
Não foi algo fácil, mais por razões internas (brigas e pecados) do que
externas. Há momentos dramáticos e um deles (Números 20.1-13) fez
com que Moises fosse proibido de entrar na terra prometida, ao desobedecer as instruções de Deus. Algumas vitórias sobre povos na margem
direita (no sentido norte-sul, de baixo para cima no mapa) são narradas.
A história de Balaão mostra bem claramente como Deus é soberano (Números 22-24).
“A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da
aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro”.
(Provérbios 4.18)
Seg (03)
Ter (04)
Qua (05)
Qui (06)
Sex (07)

2017-2018

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Números 13 a 14; Provérbios 3
Números 15 a 16; Provérbios 4
Números 17 a 18
Números 19 a 21
Números 22 a 24

As consequências das ações de Balaão continuam, e tantos foram
os mortos que foi preciso contar o povo de novo, para ver quantos
tinham sobrevivido: 601.730. Assim, morreram 1.820 pessoas (Números 2.32).
No capítulo 27, é apresentado, em traços rápidos, o futuro líder do
povo, porque o livro põe sua ênfase agora nas ofertas do povo. Prosseguem também os dados cartoriais, inclusive tratando dos direitos
das mulheres (Números 36), com o que o livro se encerra.
Dinâmico e intercalando informações de diferentes interesses (números e nomes), o livro também destaca a santidade de Deus e como
Ele deve ser levado a sério.
“Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender
as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que
o ouro”. (Provérbios 3.13-14)
Seg (10) [ ]

Números 25 a 26; Provérbios 5

Ter (11)

Números 27 a 28; Provérbios 6

[ ]

Qua (12) [ ]

Números 29 a 30

Qui (13) [ ]

Números 31 a 33

Sex (14) [ ] Números 34 a 36
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CRONOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO
PERÍODO
-6
-5
8
27
28
29
30
36
39
40
40-50
41
42
44
46
47
48-49
50
51-53
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FATOS BÍBLICOS
Nascimento de João Batista
Nascimento de Jesus Cristo
Visita de Jesus ao templo
Início dos ministérios de João Batista e Jesus
Prisão de João Batista
Decapitação de João Batista
Crucificação de Jesus
Martírio de Estêvão e Conversão de Saulo
Visita de Pedro às Igrejas da diáspora
Fim dos estudos de Paulo na Arábia e visita a Jerusalém
TIAGO
Conversão de Cornélio
Chegada do Evangelho à Antioquia
Martírio de Tiago, filho de Zebedeu
Chegada de Paulo a Antioquia pelas mãos de Barnabé
Chegada de Paulo e Barnabé a Jerusalém
Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé
Concílio de Jerusalém / MARCOS
Segunda viagem missionária de Paulo/ 1 E 2
TESSALONICENSES
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PERÍODO FATOS BÍBLICOS
54
Quarta visita de Paulo a Jerusalém / Viagem de Paulo a
Éfeso
54-57		1 e 2 CORÍNTIOS
57
Viagem de Paulo a Corinto / ROMANOS, GÁLATAS
58
Prisão de Paulo
58-63
LUCAS
60-61
Viagem de Paulo a Roma (prisão)
62
FILEMON, COLOSSENSES, EFÉSIOS, FILIPENSES
63
Soltura de Paulo / ATOS / Viagem de Paulo a Filipos
64
1 PEDRO
65
JUDAS
66
Viagem de Paulo à Ásia Menor / 2 PEDRO
67
Viagem de Paulo à Macedônia e Creta / 1 TIMÓTEO,
TITO
68
Segunda prisão e martírio de Paulo / 2 TIMÓTEO /
HEBREUS
70		Destruição de Jerusalém pelos romanos / Dispersão
dos judeus
75
MATEUS
85-90
1 JOÃO
90-100
JOÃO
96
APOCALIPSE / 2 JOÃO
97
3 JOÃO

2017-2018

24 a 28
A expansão do povo cristão, 1

ATOS
17 a 21
O nascimento do povo cristão
Até agora lemos a formação do povo de Israel, inspirados por alguns
Salmos. Agora, daremos um salto na história e alcançaremos o livro de
Atos, que registra a formação da igreja. Ao fundo, leremos a sabedoria
que vem do livro de Provérbios.
A escolha do Evangelho de Marcos como o primeiro livro foi para
mostrar que Jesus Cristo é o centro da Bíblia, mesmo quando parece invisível (como no Antigo Testamento). A escolha de Atos foi para
mostrar que os cristãos também são um povo e que os princípios que
orientam suas escolas vêm da Bíblia.
Nos capítulos iniciais de Atos, Pedro é o líder principal. Seu papel é
crucial. Sua coragem, demonstrada por ocasião da fundação da igreja,
a partir da descida do Espírito Santo, é arrebatadora. Ao mesmo tempo,
mostra que fora completamente restaurado por Jesus Cristo (João 21).
“As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês.
E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: “Por meio dos seus descendentes, eu
abençoarei todas as nações do mundo.” (Atos 3.25)
Seg (17)
Ter (18)
Qua (19)
Qui (20)
Sex (21)

2017-2018

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Atos 1 a 2; Provérbios 7
Atos 3 a 4; Provérbios 8
Atos 5 a 6; Provérbios 9
Atos 7 a 8; Provérbios 10
Atos 9

Pedro é o líder em Jerusalém, mas logo sairá de cena (Atos 10-12
e 15), porque o foco serão os não-judeus. Depois de sua dramática
conversão (Atos 9), Saulo (o desejado), agora Paulo (o menor), começa a percorrer o mundo (leia-se Europa), a partir de Antioquia (Atos
13). Ele vai a Chipre e, da ilha, alcança a Ásia Menor (hoje Turquia),
pregando na Antioquia da Psídia (conhecida também com Cesareia
e que não deve ser confundida com Antioquia, capital da Síria), em
Icônio, em Listra e em Derbe, até retornar à Antioquia da Síria de
onde partirá. Ele e Pedro se encontram em Jerusalém (Atos 15) para
discussões de natureza estratégica. Paulo é liberado para continuar
pregando aos não-judeus. Ele vai para a Grécia (Filipos, Tessalônica,
Bereia, Atenas, Corinto) e retorna à Antioquia. Tem início sua terceira
viagem (Atos 18).
“Deus sempre mostra quem ele é por meio das coisas boas que faz:
é ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo; é
ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês
de alegria”. (Atos 14.17)
Seg (24) [ ]

Atos 10 a 11; Provérbios 11

Ter (25)

[ ]

Atos 12 a 13; Provérbios 12

Qua (26) [ ]

Atos 14 a 15; Provérbios 13

Qui (27) [ ]

Atos 16 a 17; Provérbios 14

Sex (28) [ ]

Atos 18; Provérbios 15
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Maio 2017
01 a 05
A expansão do povo cristão, 2
Em sua terceira viagem, prega em Éfeso, Trôade e Mileto, na (hoje) Turquia e volta a Jerusalém, onde é preso e quase é linchado (Atos 21.27-36).
Ameaçado de morte, é enviado para Cesareia (na Grécia), na sua quarta
e última viagem, que terminará em Roma, onde será julgado. Viajando
de barco, passa por um naufrágio (Atos 27) e chega à capital (Atos 28.16).
Quando Lucas termina sua narrativa, o apóstolo vive numa casa alugada, onde continua pregando com coragem (Atos 28.31). Após esta
menção, nada se diz no Novo Testamento sobre os últimos dias de Paulo.
“Eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu
complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus
me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da
graça de Deus”. (Atos 20.24)
Seg (01)
Ter (02)
Qua (03)
Qui (04)
Sex (05)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Atos 19 a 20; Provérbios 16
Atos 21 a 22; Provérbios 17
Atos 22 a 23
Atos 24 a 25
Atos 26 a 28
DEUTERONÔMIO
08 a 12
A história do povo de Israel recontada, 1

Depois desta janela para o Novo Testamento, retornamos ao Antigo
Testamento, dando ouvidos a Moisés, que conta a história do seu povo,
que se confunde com a sua, até aquele momento.
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Deuteronômio (que quer dizer “segunda lei”) é uma revisão da história, pela voz do líder do Êxodo.
No capítulo 2, encontramos Moisés pedindo a Deus para entrar em
Canaã, mas Deus não volta atrás e mantém sua palavra. Temos dificuldade para entender a “dureza” de Deus, mas podemos tomar sua atitude
como um prêmio, no sentido de que Moisés não teria condições físicas
para comandar as batalhas que viriam, tendo sido poupado também de
ver outros atos rebeldes de seu povo, como o de Acã (Josué 7).
Depois de recordar os Dez Mandamentos (Deuteronômio 5), Moisés
mostra como eles podem ser guardados no coração de cada israelita
(Deuteronômio 7), embora a desobediência continue.
A partir do capítulo 11, Moisés recorda as regras para os cultos prestados a Deus.
“Portanto, amem o SENHOR, nosso Deus, com todo o coração, com
toda a alma e com todas as forças”. (Deuteronômio 6.5)
Seg (08) [ ] Deuteronômio 1; Provérbios 18
Ter (09) [ ] Deuteronômio 2 a 4
Qua (10) [ ] Deuteronômio 5 a 7
Qui (11) [ ] Deuteronômio 8 a 10
Sex (12) [ ] Deuteronômio 11 a 12
		
15 a 19
A história do povo de Israel recontada, 2
A narrativa histórica cede lugar à recordação de diversas leis, preparando o povo para viver em Canaã.
Ao longo do livro, Moisés faz três discursos. O primeiro está nos capítulos 1 a 4; o segundo começa no capítulo 5 a 28, ocupando todo o
centro da obra. O terceiro é registrado nos capítulos 29 e 30.
2017-2018

ROMANOS

“Todos os anos juntem uma décima parte de todas as colheitas e
levem até o lugar que o SENHOR, nosso Deus, tiver escolhido para
nele ser adorado”. (Deuteronômio 14.22-23)
Seg (15) [
[
Ter (16) [
Qua (17) [
Qui (18) [
Sex (19) [

]
]
]
]
]
]

Deuteronômio 13 a 15;
Provérbios 19
Deuteronômio 16 a 18
Deuteronômio 19 a 20
Deuteronômio 21 a 22
Deuteronômio 23 a 24
22 a 26
A história do povo de Israel recontada, 3

A parte final contém um cântico e as palavras finais de Moisés, cuja
morte é narrada no último capítulo (34).
O livro alterna textos escritos na primeira pessoa (eu, Moisés) e na terceira (ele, Moisés). A narrativa de sua morte obviamente foi preparada
por uma terceira pessoa.
“Sejam fortes e corajosos; não se assustem, nem tenham medo deles,
pois é o SENHOR, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará”. (Deuteronômio 31.6)
Seg (22)
Ter (23)
Qua (24)
Qui (25)
Sex (26)

2017-2018

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Deuteronômio 25 a 26; Provérbios 20
Deuteronômio 27 a 28
Deuteronômio 29 a 30
Deuteronômio 31 a 32
Deuteronômio 33 a 34

29 a 02
O Evangelho sistematizado por Paulo, 1
De novo, damos um salto e nos concentramos na leitura da carta de
Paulo aos Romanos, considerada como o quinto evangelho, por, nele, o
apóstolo fazer uma síntese de toda a teologia cristã.
A escolha de Romanos tem a ver com a clareza com que fala do pecado, mostrando que a constante humana é a maldade, não a bondade. Se
tínhamos dúvida disto, não teremos quando lermos Josué.
Esses capítulos iniciais são suficientes para que entendamos a natureza humana e permitamos que o Espírito Santo nos capacite para uma
vida digna do Evangelho. No capítulo 1, aprendemos que o justo vive
pela fé, entendimento fácil para nós depois da descoberta que transformou a vida de Lutero e a história da humanidade.
No capítulo 3, somos apresentados à realidade do pecado, que nos
leva a fazer o que não queremos (Romanos 7).
“Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio
de Cristo Jesus, que os salva”. (Romanos 3.23-24)
Seg (29) [ ]

Romanos 1 a 2

Ter (30)

Romanos 3 a 4

[ ]

Qua (31) [ ]

Romanos 5

Qui (01) [ ]

Romanos 6

Sex (02) [ ]

Romanos 7 a 8
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Junho 2017

05 a 09
O Evangelho sistematizado por Paulo, 2

JOSUÉ
12 a 16
O povo de Israel chega à terra prometida, 1

Nos capítulos 9 a 11, Paulo faz uma teologia da história, mostrando o
lugar do povo de Israel no projeto de Deus.
É no capítulo 12 que o apóstolo radicaliza a diferença entre a vida de
um cristão e a jornada de um pagão. Viver como Deus deseja demanda
de nós uma autotransformação.
Em seguida, Paulo fala dos relacionamentos saudáveis que devemos
ter na igreja e culmina seu raciocínio de uma maneira totalmente pessoal, saudando a dezenas de pessoas que tinham cooperado para o seu
ministério.

Josué é um livro de guerras. Não é fácil lê-lo, como não será o livro
de Juízes. No entanto, o livro nos mostra que a mala da vida não é fácil.
Mesmo quando Deus nos dá algo, pede que façamos a nossa parte. Os
hebreus tinham que derrotar os cananeus. Era a sua tarefa.
Ler o livro, por mais que nos choque, nos anima. Nas duras guerras de
Israel, Deus estava com o povo, visando um fim maior (a vinda do Messias). Em nossas lutas, por mais difíceis que sejam, Deus está conosco e
nos capacita para vencê-las. Podemos fazer como Acã (Josué 7.26-26) ou
podemos ficar com Josué, que mantém sua fidelidade e confiança em
Deus (Josué 8.30-35).

“Se você disser com a sua boca: ‘Jesus é Senhor’ e no seu coração crer
que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo”.
(Romanos 10.9)

“Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo,
porque eu, o SENHOR, seu Deus, estarei com você em qualquer
lugar para onde você for!” (Josué 1.10)

Seg (05) [ ] Romanos 9 a 10
Ter (06) [ ] Romanos 11 a 12
Qua (07) [ ] Romanos 13
Qui (08) [ ] Romanos 14 a 15
Sex (09) [ ] Romanos 16
		

Seg (12) [ ] Josué 1 a 2
Ter (13) [ ] Josué 3 a 4
Qua (14) [ ] Josué 5; Provérbios 21
Qui (15) [ ] Josué 6
Sex (16) [ ] Josué 7 a 8
		

Temos o privilégio de ler Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É como se pudéssemos ler um
romance sabendo como será o final. Os dois Testamentos não se contradizem, porque se complementam.
Um explica magistralmente o outro.
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2017-2018

19 a 23
O povo de Israel chega à terra prometida, 2

Julho 2017

Depois da derrota dos povos -- que eram, na verdade, tribos, fixas ou
nômades, encasteladas numa cidade (ou num condomínio de cidades)
sob a direção de um rei, quase sempre despóticos -- Josué começa a
distribuir as terras, seguindo as orientações de Moisés. Nem por isto, foi
pouco o questionamento.
Um dos heróis do livro é Calebe, com quem muito aprendemos, sobretudo a fidelidade a Deus e a disposição de continuar lutando (Josué
15.13-19), mesmo quando poderia simplesmente se aposentar de tudo.

03 a 07
O povo de Israel chega à terra prometida, 3

“Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da
vida não se desviará dele”. (Provérbios 22.6)
Seg (19) [ ] Josué 9 a 10
Ter (20) [ ] Josué 11 a 12
Qua (21) [ ] Josué 13; Provérbios 22
Qui (22) [ ] Josué 14 a 15
Sex (23) [ ] Josué 16
		
26 a 30
Semana para revisão ou recuperação
Aproveite esses dias para colocar seu programa de leitura em dia.
Se estiver em dia, releia textos lidos, para compreende-lhos melhor.
Medite sobre as suas verdades, para apreender ainda mais o seu significado.

2017-2018

Mesmo tendo Deus ao seu lado, não foi fácil para Josué levar a cabo
a obra iniciada por Moisés. A leitura do livro que leva seu nome mostra
que, muitas vezes, nossos inimigos estão perto de nós ou mesmo em
nós, pessoas que não consideramos estar contra nós. Israel foi seu próprio adversário, não os cananeus.
Com o líder Josué escutamos que devemos ter a coragem de nos posicionar do lado de Deus. Que os outros façam suas escolhas.
“Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés,
servo do SENHOR, lhes deu. Amem o SENHOR, o Deus de vocês,
façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem
ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma”.
(Josué 22.5)
Seg (03) [ ]

Josué 17 a 18

Ter (04)

Josué 19; Provérbios 23

[ ]

Qua (05) [ ]

Josué 20 a 21

Qui (06) [ ]

Josué 22 a 23

Sex (07) [ ]
[ ]
[ ]

Josué 24;
1Crônicas 5.18-26;
1Crônicas 6.54-81
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1Coríntios

2Coríntios

10 a 14
Orientações à igreja, por Paulo, 1

17 a 21
Orientações à igreja, por Paulo, 2

Depois da história de um povo difícil (Israel), agora vamos conhecer
uma igreja difícil: a comunidade cristã dos Coríntios, da cidade de Corinto, na Grécia.
Para os orientar, Paulo lhes escreveu uma das mais antigas de suas
cartas. O apóstolo Paulo trata de muitos aspectos práticos da vida, como
briga e unidade (1Coríntios 1, 3 e 4) sabedoria humana e sabedoria divina (1Coríntios 2), imoralidade e santidade (1Coríntios 5-7), idolatria e
fidelidade (1Coríntios 8-10), ordem e bagunça no culto (1Coríntios 1112, 14 e 16), terra e céu (15), culminando com o mais lindo poema sobre
amor em toda a história da literatura (1Coríntios 13).

Em sua segunda carta, que complementa a primeira, o apóstolo Paulo
trata da natureza de nossa aliança com Cristo (2Coríntios 1-3) e de nosso
corpo, espiritualmente falando (2Coríntios 4-7).
Em sua correspondência, Paulo orienta sobre a oferta a ser enviada
aos irmãos de Jerusalém, que passavam por um momento difícil (2Coríntios 8-9). Depois mostra de onde vem sua autoridade como líder das
comunidades que foram surgindo na Grécia e (hoje) Turquia (2Coríntios
10-11). O ponto alto é a narrativa de sua experiência pessoal em que,
tendo um problema, pediu uma intervenção de Deus para o livrar, mas
recebeu uma resposta absolutamente confortadora: “Paulo, a minha
graça te basta”, como tudo o que você precisa (2Coríntios 12.9).

“Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não
pertencem a vocês mesmos, mas a Deus”.
(1Coríntios 6.19)
Seg (10)
Ter (11)
Qua (12)
Qui (13)
Sex (14)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

1Coríntios 1 a 3
1Coríntios 4 a 6
1Coríntios 7 a 9
1Coríntios 10 a 12
1Coríntios 13 a 16

“Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de
Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então tenho a
força de Cristo em mim”. (2Coríntios 12.10)
Seg (17) [ ] 2Coríntios 1 a 3
Ter (18) [ ] 2Coríntios 4 a 6
Qua (19) [ ] 2Coríntios 7 a 9
Qui (20) [ ] 2Coríntios 10 a 11
Sex (21) [ ] 2Coríntios 12 a 13
		

Nenhum autor escreveu com tanta beleza e profundidade sobre o amor que o apóstolo Paulo.
Só por preconceito contra a Palavra de Deus,1Coríntios 13 não brilha nas melhores antologias literárias da história.
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2017-2018

Agosto 2017

JUÍZES
24 a 28
A fidelidade e a infidelidade do povo de Israel, 1
Então, chegamos ao livro mais difícil da Bíblia. A dificuldade não está na
compreensão das suas histórias e conceitos, mas na percepção da maldade
humana. Chegamos a nos perguntar porque um livro destes foi selecionado
para compor a Bíblia.
O próprio livro explica: as maldades todas alí descritas aconteciam
porque o povo fazia o que bem entendia, sem atentar para as instruções
de Deus. O povo teve que arcar com as consequências dos seus pecados.
Por isto, o autor (desconhecido) escreve que o povo fazia o que achava
certo (Juízes 17.6; 18.1; 19.1 e 21.25), caindo nas armadilhas que lhes
trazia o convívio com os povos que não expulsaram completamente do
seu meio, apesar de repetidamente advertido.
O livro de Provérbios nos ensina a sermos felizes.

31 a 04
A fidelidade e a infidelidade do povo de Israel, 2
Os juízes (lideres militares temporários) eram pessoas que Deus inspirava para libertar o povo. Houve juízes que se mantiveram fiéis ao chamado e juízes que permitiram que seus corações fossem pervertidos.
Um deles foi Jefté, que fez um voto insensato, cuja consequência foi o
sacrifício de sua única filha. A história nos mostra que, embora não devamos fazer votos a Deus, quando o fizermos, devemos honrá-lo.
A propósito, lembremos que a Bíblia tem textos descritivos e prescritivos. Os textos descritivos contam histórias, sem fazer um juízo de
valor; é o caso do voto de Jefté (Juízes 11). Os textos prescritivos contêm
instruções de Deus para os leitores do passado e do presente. Juizes só
contem narrativas (descritivas).

“Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma”.
(Provérbios 24.3)

“É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza”.
(Provérbios 27.5)

Seg (24) [ ]

Juízes 1; Provérbios 24

Seg (31) [ ]

Juízes 8; Provérbios 27

Ter (25)

[ ]

Juízes 2; Provérbios 25

Ter (01)

Juízes 9; Provérbios 28

Qua (26) [ ]

Juízes 3; Provérbios 26

Qua (02) [ ]

Juízes 10

Qui (27) [ ]

Juízes 4 a 5

Qui (03) [ ]

Juízes 11 a 12

Sex (28) [ ]

Juízes 6 a 7

Sex (04) [ ] Juízes 13 a 14
		

2017-2018

[ ]
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07 a 11
A fidelidade e a infidelidade do povo de Israel, 3
A história de Sansão, desde o começo ao fim, mostra o que acontece
com quem obedece e com quem desobedece a Deus. O filho de Manuá
foi capacitado para ser um herói do seu povo. No entanto, suas escolhas
o levaram à morte.
Apesar de seu fim trágico, Sansão está na galeria dos heróis da fé (Hebreus 11.32), junto com Jefté.
“Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem
guarda a lei de Deus é feliz”. (Provérbios 29.18)
Seg (07) [ ] Juízes 15; Provérbios 29
Ter (08) [ ] Juízes 16; Provérbios 30
Qua (09) [ ] Juízes 17; Provérbios 31
Qui (10) [ ] Juízes 18 a 19
Sex (11) [ ] Juízes 20 a 21
		
GÁLATAS
14 a 18
O compasso da graça
Com a leitura de Gálatas voltamos a respirar o ar da graça de Deus.
São muitos os versículos para guardarmos no coração nesta carta paulina, que tem boas informações sobre a vida do apóstolo (especialmente
Gálatas 2.1-14):
1. “Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim.
E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que
me amou e se deu a si mesmo por mim”. (Gálatas 2.20)
28
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2. “Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que
veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei”. (Gálatas 4.4)
3. “Vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que
a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça
com que vocês sirvam uns aos outros”. (Gálatas 5.13)
4. “Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana”. (Gálatas 5.16)
5. “Não nos cansemos de fazer o bem. Pois, se não desanimarmos,
chegará o tempo certo em que faremos a colheita”. (Gálatas 6.9)
“Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E
esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me
amou e se deu a si mesmo por mim”. (Gálatas 2.20)
Seg (14) [ ] Gálatas 1; Salmo 46
Ter (15) [ ] Gálatas 2; Salmo 47
Qua (16) [ ] Gálatas 3; Salmo 48
Qui (17) [ ] Gálatas 4 a 5
Sex (18) [ ] Gálatas 6
		
EFÉSIOS / RUTE
21 a 25
A natureza da graça, segundo Paulo / Uma história de amor
Leremos dois livros em conjunto nesta semana. Começaremos com a
carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, que começa com um tributo de louvor a Deus por seu grande amor para conosco (Efésios 1). Depois, o autor
mostra como deve ser o nosso amor para com Deus e para com o próximo,
inclusive na família (Efésios 2-6). Por último, Paulo nos lembra os itens que
2017-2018

temos para enfrentar as batalhas da vida, sobretudo contra a carne que
guerreia contra o Espírito de Deus (Efésios 6.10-20).
Em seguida, leremos a história de amor conjugal contada pelo autor
de Rute. Trata-se de um relato no gênero romance, com direito a suspense em tudo. A bondade de Boaz é impressionante, mas o que impressiona mesmo é ler nesta história como Deus age: o Messias descende do
casal (Rute 4.17).
“Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um
Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de
todos e está em todos”. (Efésios 4.5-6)
Seg (21)
Ter (22)
Qua (23)
Qui (24)
Sex (25)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Efésios 1 a 3
Efésios 4 a 6
Rute 1 a 2
Rute 3
Rute 4

1Samuel / FILIPENSES / ECLESIASTES
28 a 01
A história do profeta Samuel / A alegria do Evangelho
Voltaremos para as cartas de Paulo, mas antes conheceremos a história contada em Samuel. O primeiro herói é o profeta que dá nome ao
livro. Na verdade, o primeiro herói é uma mulher, a heroína Ana, que
enfrenta a infertilidade e o preconceito com o recurso da oração. Ela se
torna mãe, contra tudo e contra todos, pela graça de Deus. A maternidade lhe leva a cantar: “Meu coração se alegra no Senhor; o Senhor me
fortalece” (1Samuel 2.1 -- NVT).
2017-2018

Paulo escreve aos filipenses como se cantasse. Por isto, os estudiosos
chamam ao seu pequeno texto de “carta da alegria”. De fato, tudo respira alegria nesta epístola (Filipenses 1.4, 1.25, 2.28, 2.29, 4.4). Para Paulo,
Deus é aquele que nos supre em todas as necessidades.
“Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na
vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no Dia de
Cristo Jesus”. (Filipenses 1.6)
Seg (28)
Ter (29)
Qua (30)
Qui (31)
Sex (01)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

1Samuel 1 a 4
1Samuel 5 a 7
1Samuel 8
Filipenses 1 a 2
Filipenses 3 a 4

Assista ao vivo aos culto
da Igreja Batista Itacuruçá
Todo domingo, em 4 horários:
9h, 11h, 17h30 e 19h30
itacuruca.org.br
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Setembro 2017
04 a 08
O Reino Unido: Saul
Depois dos juízes, o último dos quais foi Samuel, o povo quis um rei,
tal como os povos vizinhos. Receberam: Saul, que começou bem, mas
depois resolveu seguir os conselhos ruins do seu coração e dos seus assessores, não o profeta ou a palavra de Deus, que o rejeitou.
Deus escolheu outro rei, quando ainda era menino, e o formou nos
desertos e nas cavernas de Judá. Não foi fácil para Davi tornar-se o
que era. Ungido por Samuel, demorou a ser aclamado pelo povo. Ele
teve que transpor muralhas.
Saul não leu Eclesiastes, o que facilitou suas escolhas erradas. Nós podemos ler este livro e fazer escolhas melhores.
“Temam o SENHOR e sirvam a ele fielmente, com todo o coração.
Lembrem das grandes coisas que ele fez por vocês”.
(1Samuel 12.24)

11 a 15
O Reino Unido: Davi, 1
A história dos reis de Israel está contada em seis livros: 1 e 2Samuel,
1 e 2Reis, 1 e 2Crônicas. Enquanto o reino está unido (Saul, Davi e Salomão), a leitura flui mais fácil. Com a divisão, começamos a ter dificuldade. Lembremos, então, que quando se fala em Israel fala-se no reino do
norte; o reino do sul é sempre Judá. Na medida do possível, as indicações de leituras procurarão harmonizar esses reis por épocas e por livros
em que suas trajetórias são narradas.
“Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo
o que disser, você deve temer a Deus”. (Eclesiastes 5.7)
Seg (11) [ ] 1Samuel 16;
[ ] Eclesiastes 5 a 6
Ter (12) [ ] 1Samuel 17 a 19
Qua (13) [ ] 1Samuel 20 a 22
Qui (14) [ ] 1Samuel 23 a 25
Sex (15) [ ] 1Samuel 26 a 27
		

Seg (04) [ ]

1Samuel 9 a 10;

2Samuel / COLOSSENSES / 1 e 2Tessalonicenses / ECLESIASTES

[ ]

Eclesiastes 1 a 4

[ ]

1Samuel 11 a 13

18 a 22
O Reino Unido: Davi, 2

Qua (06) [ ]

1Samuel 14 a 15

Qui (07) [ ]

1Samuel 28, 31

Sex (08) [ ]

1Crônicas 10

Ter (05)

30
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Intercalaremos a história de Davi, o homem segundo o coração de
Deus (Atos 13.22) com as cartas de Paulo aos Colossenses e aos Tessalonicenses (1 e 2).
O tema de Colossenses, uma das últimas obras de Paulo, a supremacia de Cristo (Colossenses 1), de onde decorrem as instruções para
2017-2018

uma vida verdadeira livre (Colossenses 2-3), em todas as áreas da vida
(Colossenses 4).
Já as cartas aos Tessalonicenses estão entre as primeiras produzidas
por Paulo. Elas estão neste lugar por causa do seu ensino sobre as últimas coisas (ou escatologia).
Na primeira, os três primeiros capítulos são autobiográficos. A partir
da metade do capítulo 4, Paulo fala sobre a ressurreição, tema que ocupa toda a segunda carta, concluída com um pedido de oração.
“Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas
para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com ele, tanto se
estivermos vivos como se estivermos mortos quando ele vier”.
(1Tessalonicenses 5.9-10)
Seg (18) [ ]
[ ]
[ ]

1Samuel 29;
Colossenses 1;
1Tessalonicenses 1

Ter (19)

[ ]
[ ]
[ ]

1Samuel 30;
Colossenses 2;
1Tessalonicenses 2

Qua (20) [ ]
[ ]

Colossenses 3;
1Tessalonicenses 3

Qui (21) [ ]
Qui (21) [ ]

Colossenses 4;
1Tessalonicenses 4

Sex (22) [ ]

1Tessalonicenses 5

2017-2018

25 a 29
O Reino Unido: Davi, 3
Voltamos a Davi, o maior rei da história de Israel, acompanhando sua
vida com a leitura de Eclesiastes.
“Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que
venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: ‘Não
tenho mais prazer na vida’”. (Eclesiastes 12.1)
Seg (25) [ ] 2Samuel 1 a 2;
[ ] Eclesiastes 7 a 8
Ter (26) [ ] 2Samuel 3 a 4;
[ ] Eclesiastes 9
Qua (27) [ ] 2Samuel 5 a 6;
[ ] Eclesiastes 10
Qui (28) [ ] 2Samuel 7 a 8;
[ ] Eclesiastes 11
Sex (29) [ ] 2Samuel 9 a 10;
[ ] Eclesiastes 12
		
Para conhecer melhor a Bíblia,
viaje pelas terras bíblicas com a

Veja a data da próxima viagem em
hometour.com.br
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Outubro 2017
02 a 06
O Reino Unido: Davi, 4
O homem que amava a Deus deixou de vigiar e caiu, tendo sido repreendido por Natã. Ele se arrependeu, o que o coloca ainda na categoria
dos homens raros. Uma das consequências do seu pecado, mesmo perdoado, foi a sucessão de maldades cometidas por seus filhos, especialmente Absalão.
Deixemos Davi conquistando cidades e povos, com seus hinos de vitória (2Samuel 22), para meditar na maior conquista, que já foi feita para
nós por Jesus Cristo na cruz e nos dá acesso ao céu, sobre o qual Paulo
nos fala em sua segunda carta aos Tessalonicenses.
“O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como
um escudo; ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Deus é o meu
Salvador; ele me protege e me livra da violência”. (2Samuel 22.3)
Seg (02) [ ]
Ter (03) [ ]
Qua (04) [ ]
[ ]
Qui (05) [ ]
[ ]
Sex (06) [ ]
[ ]
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2Samuel 11 a 13;
2Samuel 14 a 16;
2Samuel 17 a 19;
2Tessalonicenses 1
2Samuel 20 a 22;
2Tessalonicenses 2
2Samuel 23 a 24;
2Tessalonicenses 3
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1 e 2Reis / 1 e 2Crônicas
As histórias dos reis de Israel, a partir de Salomão, estão narradas pelos cronistas de Reis e Crônicas. As narrativas se alternam, com os governos sendo descritos por ambos, cada um na ordem cronológica e com
suas ênfases.
DIFERENÇAS ENTRE REIS E CRÔNICAS
1. Os dois livros foram escritos em épocas diferentes, com diferentes ênfases. REIS foi escrito primeiro (século 5), enquanto CRÔNICAS foi organizado depois, durante a restauração do exílio (no
século 6).
2. CRÔNICAS é mais teológico e seletivo (aplicando, ensinando), enquanto REIS é mais narrativo e mais completo.
3. CRÔNICAS trata dos reis de Judá, enquanto REIS menciona todos.
4. Em CRÔNICAS, Davi e Salomão são vistos de modo mais favorável
que em REIS.
5. Em CRÔNICAS, o foco está menos nas realizações governamentais
e mais nas questões espirituais, como o templo, central na vida
do povo, enquanto REIS considera mais a gestão do governo.
6. CRÔNICAS menciona primeiro os aspectos positivos e depois,
quando os há, os ruins, enquanto REIS não segue a mesma lógica.
7. CRÔNICAS mostra a preservação da linha de Davi, enquanto REIS
não tem esta preocupação.
8. CRÔNICAS traz listas de nomes, genealogias e estatísticas, enquanto REIS não coleciona este tipo de material. O autor de CRÔNICAS faz isto para mostrar que seus leitores fazem parte de um
povo através do qual Deus continua seu projeto na história.
2017-2018

16 a 20
O Reino Unido: Davi, 6

9. CRÔNICAS mostra logo as consequências do mal, enquanto REIS
interpreta menos.
10. REIS dá ênfase à Aliança e ao cumprimento das profecias, enquanto CRÔNICAS dá menos ênfase a este aspecto.1
09 a 13
O Reino Unido: Davi, 5
A história de Davi, iniciada em Samuel, prossegue no primeiro livro
das Crônicas, a partir do capítulo 11, com sua aceitação completa por
todas as 12 tribos de Israel. As vitórias espirituais e militares do rei são
celebradas: o reino é consolidado, a arca é transferida para Jerusalém, a
aliança com Deus é renovada.

O capítulo 21 começa com outro pecado de Davi, ao promover um
censo demográfico, que, no fundo, visava demonstrar orgulhosamente o
seu poderio (e menos sua dependência de Deus). Ele foi reprovado. Uma
das consequências do seu pecado foi não poder construir um templo
para Deus.
A seguir, o livro traz uma coletânea de nomes, com suas responsabilidades no reino mas não são esquecidas as suas derrotas, especialmente
a realização do censo, numa demonstração de força bélica reprovada
por Deus (1Crônicas 21).
“Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo
o que existe no céu e na terra pertence a ti; tu és o Rei, o supremo
governador de tudo”. (1Crônicas 29.11)

“Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa
da tua grande compaixão apaga os meus pecados”. (Salmo 51.1)
Seg (09) [ ]

1Crônicas 11 a 12; Salmo 49

Ter (10)

[ ]

1Crônicas 13 a 14; Salmo 50

Qua (11) [ ]

1Crônicas 15 a 16; Salmo 51

Qui (12) [ ]

1Crônicas 17 a 18; Salmo 52

Sex (13) [ ]

1Crônicas 19 a 20; Salmo 53

1

Seg (16) [ ]

1Crônicas 21 a 22; Salmo 54

Ter (17)

[ ]

1Crônicas 23 a 24; Salmo 55

Qua (18) [ ]

1Crônicas 25 a 26; Salmo 56

Qui (19) [ ]

1Crônicas 27 a 28; Salmo 57

Sex (20) [ ]
[ ]

1Crônicas 29; Salmo 58
1Crônicas 6.31-48

Cf. http://sbsinternational.org/resource-material/chronicles/?wpdmdl=1034&ind=6
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23 a 27
O Reino Unido: Salomão, 1
Davi termina seu reino. Foi o maior. Em seu lugar, ficou seu filho. Esta é a
regra de todas as monarquias. E Salomão, o terceiro rei de Israel, começou
com conflitos (1Reis 1-2) . Um de seus irmãos (Adonias), contra a vontade
de Davi, quis o trono. Salomão o eliminou, junto com outros conselheiros
de Davi, que não eram dignos de confiança (1Reis 3). Choca-nos. É a política. Salomão era sábio. Construiu alianças (1Reis 3 e 5). É a política. Parece
ter percebido, mesmo que tenuemente, que estava no caminho errado.
Alianças com pessoas erradas nos tornam erradas e nos destroem; então,
pediu sabedoria (1Reis 3 e 4). Sua maior obra foi a construção do templo
(que leva o seu nome e foi destruído duas vezes e nunca mais reconstruído) em Jerusalém (1Reis 5-6), bem como palácios (1Reis 7-11).
“Eu cantarei a respeito do teu poder; de manhã louvarei bem alto o
teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos
meus dias de aflição”. (Salmos 59.16)

30 a 03
O Reino Unido: Salomão, 2
Agora, olhamos (1Reis 11.4) o reino de Salomão por outro olhar,
mais positivo. Reis dá uma nota ruim para ele, porque, ao fim de sua
vida, não era mais fiel ao Senhor, levado por seus casamentos estratégicos (em função das alianças de cunho político). Sua vida é sintetizada
em 9 capítulos. Ele morre e o reino se divide, tendo ficado unido pouco
mais de um século.
“[Deus Disse:] Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei
do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo”.
(2Crônicas 7.14)
Seg (30) [ ]

2Crônicas 1 a 2; Salmo 62

Ter (31)

2Crônicas 3 a 4; Salmo 63

[ ]

Seg (23) [ ]

1Reis 1 a 2; Salmo 59

Qua (01) [ ]

2Crônicas 5 a 6

Ter (24)

[ ]

1Reis 3 a 4; Salmo 60

Qui (02) [ ]

2Crônicas 7 a 8

Qua (25) [ ]

1Reis 5 a 6; Salmo 61

Sex (03) [ ]

2Crônicas 9

Qui (26) [ ]

1Reis 7 a 8

Sex (27) [ ]

1Reis 9 a 11
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Novembro 2017
O Reino do Sul
Ao acompanhar o reino de Israel, vamos começar pelo reino do Sul
(também chamado de Judá), com os seus reis. A história será contada
pelos cronistas de Reis e Crônicas, o que exige um ir-e-vir pelos livros,
mas evidencia bem a cronologia dos eventos.
A sequência no Sul é a seguinte: Roboão, Abias, ASA, JOSAFÁ, Jeorão,
Acazias, Atalaia, JOÁS, AMAZIAS, UZIAS, JOTÃO, Acaz, EZEQUIAS, Manassés, Amom, Josias, Jeoacaz, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. (Os destacados da lista foram bons governantes)
06 a 10
O Reino do Sul: Roboão, Abias, Asa, Josafá
A história de Josafá, contada pelos dois cronistas, é impressionante e
o coloca na galeria dos grandes reis de Israel. Sua oração é inspiradora.
“A alegria daqueles que obedecem ao SENHOR Deus vem dele; é
no SENHOR que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão
glória”. (Salmos 64.10)
Seg (06) Roboão (931-915 a.C.)
[ ] 1Reis 12.1-24;
[ ] 1Reis 14.21-31;
[ ] 2Crônicas 10 a 12
Ter (07)
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Abias (913-911 a.C.)
[ ] 2Crônicas 13;
[ ] 1Reis 15.1-8;
[ ] Salmo 64

Qua (08) Asa (911-870 a.C.)
[ ] 1Reis 15.9-24;
[ ] 2Crônicas 14 a 16
Qui (09) Josafá (870-849 a.C.), 1
[ ] 1Reis 22.1-12
Sex (10) Josafá, 2
[ ] 2Crônicas 18.1-11

1 e 2Reis / 1 e 2Crônicas / 1 e 2Timóteo
		
13 a 17
O Reino do Sul: Josafá, Jeorão
“Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus — a ele sejam dadas a honra e a glória, para todo o sempre! Amém!”
(1Timóteo 1.17)
Seg (13) Josafá, 3
[ ] 1Reis 22.41-51
Ter (14)

Josafá, 4
[ ] 2Crônicas 17;
[ ] 2Crônicas 20;

Qua (15) Josafá, 5
[ ] 1Reis 22.13-28;

Qui (16) Josafá, 6
[ ] 2Crônicas 18.12-17;
[ ] 2Crônicas 19.1-3;
[ ] 2Crônicas 19.4-11
Sex (17) Jeorão (849-842 a.C.)
[ ] 2Crônicas 21;
[ ] 1Timóteo 1 a 3

		

Quando lemos as histórias dos reis de Israel,
entendemos melhor as histórias que se travam nos
palácios governamentais de hoje. Nada mudou.
Os interesses (poder e dinheiro) são os mesmos. Ler
a Biblia de ontem é como ler os jornais de hoje.
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20 a 24
O Reino do Sul: Acazias, Atalaia, Joás, Amazias e Uzias

27 a 01
O Reino do Sul: Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés e Amom

Bom rei, amado pelo povo, sua morte foi um trauma nacional, que
contribuiu para a chamada profética de Isaías (Isaías 6).

Ezequias, de quem Deus prolongou a vida, também teve altos e baixos, mas seu governo foi feliz, recebendo aprovação, pelo que é também
considerado um dos grandes monarcas de Israel, abaixo apenas de Davi.

“[Jesus] se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de
Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito
com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória”.
(1Timóteo 3.16)
Seg (20) Acazias (842-841 a.C.)
[ ] 2Reis 8.25-29;
[ ] 2Crônicas 22.1-9
Ter (21) Atalia (841-835 a.C.)
[ ] 2Crônicas 22.10-12;
[ ] 2Reis 11.1-3, 13-16
Qua (22) Joás (836-796 a.C.), 1
[ ] 2Crônicas 23 a 24;
Qui (23) Joás, 2
[ ] 2Reis 11.4-12, 17-21;
[ ] 2Reis 12
Sex (24) Amazias (796-767 a.C.)
[ ] 2Crônicas 25;
[ ] 2Reis 14.1-14;
[ ] 2Reis 14.17-22
Uzias ou Azarias (783-742 a.C.)
[ ] 2Crônicas 26;
[ ] 2Reis 15.1-7;
[ ] 1Timóteo 4 a 6
38
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“O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes”.
(2Timóteo 1.7)
Seg (27) Jotão (750-735 a.C.)
[ ] 2Crônicas 27;
[ ] 2Reis 15.32-38;
[ ] Salmos 65 a 68
Ter (28) Acaz (735-715 a.C.)
[ ] 2Crônicas 28;
[ ] 2Reis 16;
[ ] Salmos 69 a 71
Qua (29) Ezequias (726-697 a.C.), 1
[ ] 2Crônicas 29 a 32
Qui (30) Ezequias, 2
[ ] 2Reis 18 a 20
Sex (01) Manassés (697-643 a.C.)
[ ] 2Crônicas 33.1-20;
[ ] 2Reis 21.1-18;
[ ] 2Timóteo 1 a 2
Amom (643-641 a.C.)
[ ] 2Crônicas 33.21-25;
[ ] 2Reis 21.19-26;
[ ] 2Timóteo 3 a 4
2017-2018

dezembro 2017
LUCAS
Faremos uma pausa na história dos reis de Israel, para nos concentrar
na vida do Messias, o rei do Universo, como narrada pelo históriador e
médico Lucas, companheiro de Paulo nas viagens missionárias.
04 a 08
A história de Jesus, segundo Lucas, 1
Lucas detalha o nascimento de Jesus e o acompanha até os 12 anos.
Ele não conta a visita dos magos, mas toda a história está acuradamente
contada por ele (Lucas 1-2). Depois, traz Jesus já adulto para o cenário,
descrevendo seu batismo por João (Lucas 3). Depois de ser tentado no
deserto, Jesus inicia seu ministério público em Nazaré, de onde teve que
fugir (Lucas 4), vai para Cafarnaum, onde passa a residir. A partir desta
cidade, às margens do lago de Genesaré (Kineret, por ter a forma de uma
harpa), convive, ensina, faz milagres e começa a preparar a sua equipe
(Lucas 5-7).
“Ó SENHOR Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei
todas as coisas maravilhosas que tens feito”. (Salmo 9.1)
Seg (04)
Ter (05)
Qua (06)
Qui (07)
Sex (08)
2017-2018

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Lucas 1 a 2
Lucas 3 a 4; Salmo 7
Lucas 5; Salmo 8
Lucas 6; Salmo 9
Lucas 7; Salmo 10
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11 a 15
A história de Jesus, segundo Lucas, 2
Nos próximos capítulos de Lucas, leremos os ensinos de Jesus (por
meio de convívios, sermões e parábolas), bem como mais alguns de seus
milagres. Seus discípulos são enviados para evangelizar e batizar.
O conflito com os fariseus fica bem evidente, por recusarem a ideia da
graça de Deus, bem evidenciada nas atitudes de Jesus e nas parábolas
que ensinou.
“Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham
medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos!”
(Lucas 12.7)
Seg (11) [ ] Lucas 8; Salmo 11
Ter (12) [ ] Lucas 9 a 10
Qua (13) [ ] Lucas 11 a 12
Qui (14) [ ] Lucas 13 a 14
Sex (15) [ ] Lucas 15 a 16
		
18 a 22
A história de Jesus, segundo Lucas, 3

injustamente. Carrega sua cruz. Entrega-se completamente à vontade do Pai. É sepultado num túmulo novo e lacrado, mas, quando a
manhã de domingo chega, não está mais lá. Por fim, atravessa as nuvens e volta para Casa.
“Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia.
Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e
voltaram para Jerusalém cheios de alegria”. (Lucas 24.50-52)
Seg (18)
Ter (19)
Qua (20)
Qui (21)
Sex (22)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Lucas 17 a 18
Lucas 19 a 20
Lucas 21 a 22
Lucas 23
Lucas 24

		

25 a 29
Semana de revisão ou recuperação

Revise suas leituras, detendo-se em alguns textos que o emocionaram
ou intrigaram. Se estiver em atrasado, coloque em dia a sua Jornada.

Jesus começa a preparar seus discípulos para o fim de sua vida e de
seu ministério, que deveria ser continuado por eles.
Ele entra em Jerusalem para sua semana final antes da ressurreição e começa uma série de ensinos e ações que culminarão com a
sua crucificação. Ele vai ao templo, passeia pela cidade, conta parábolas, foge dos perseguidores e toma a primeira Ceia (sua última
Páscoa). Ainda ensina. Sofre. Ora para ficar livre da morte. É julgado
40
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PLANO DIÁRIO DE LEITURA
Ano 2018
Janeiro 2018
1 e 2Reis / 2Crônicas
O REINO DO SUL
01 a 05
Reis do Reino do Sul: Josias, Jeoacaz, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias
Entre os últimos reis do Reino do Norte estava Josias, que fez uma
importante reforma religiosa, o que mostra a lastimável condição do
povo na maior parte do tempo, tempo que a Palavra de Deus esteve escondida. Ainda hoje ela pode estar escondida nas casas onde há muitas
cópias dela. Bíblia não lida é Bíblia escondida. Bíblia não aplicada é Bíblia
desprezada.
“Louvem o SENHOR, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas
coisas maravilhosas”. (Salmo 72.1)
Seg (01) Josias (640-609 a.C.)
[ ] 2Crônicas 34 a 35;
[ ] 2Reis 22.1 a 23.30;
[ ] Salmos 72 a 73
2017-2018

Ter (02)

Jeocaz (609 a.C.)
[ ] 2Crônicas 36.1-4;
[ ] 2Reis 23.31-35;
[ ] Salmos 74 a 75

Qua (03) Jeoiaquim (602-598 a.C.)
[ ] 2Crônicas 36.5-8;
[ ] 2Reis 23.36 a 24.7;
[ ] Salmos 76 a 77
Qui (04) Joaquim ou Jeconias ou Conias (598-597 a.C.)
[ ] 2Crônicas 36.9-23;
[ ] 2Crônicas 24.8-17;
[ ] Salmos 78 a 79
Sex (05) Zedequias (597-586 a.C.)
[ ] 2Crônicas 36.11-23;
[ ] 2Reis 24.18 a 25.30
		
O REINO DO NORTE
Leremos agora as histórias dos governantes do reino do Norte (também chamado simplesmente de Israel).
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Foram seus reis: Jeroboão I, Nadabe, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe,
Acazias, Jorão, Jeú, Jeoacaz, Jeoás, Jeroboão II, Salum, Menaém, Pecaías,
Peca e Oseias.
(Apenas o rei Jeú faz algumas coisas boas, mas o seu coração continuou como o de seu pai, infiel a Deus.)
O rei Jeú não deve ser confundido o profeta do mesmo nome (1Reis
16). O rei era militar. Seu pai era Josafá, que não deve ser confundido
com rei, que viveu em outra época e em outro reino.
08 a 12
Reis do Reino do Norte: Jeroboão I, Nadabe, Baasa, Elá e Zinri
Jeroboão não chegou a constituir uma dinastia; seu filho Nadabe foi
assassinado por Baasa, que tomou o poder num golpe de estado. O filho
de Baasa, Elá, também foi eliminado em outro golpe por Zinri, que governou sete dias e se suicidou diante de outro golpe contra ele.
“Faze com que prosperemos de novo, ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso! Mostra-nos a tua misericórdia, e seremos salvos”.
(Salmo 80.19)
Seg (08) Jeroboão I (931-910 a.C.)
[ ] 1Reis 12.16-20; 25-33;
[ ] 1Reis 13.1 a 14.20;
[ ] 2Crônicas 10.16-19
Ter (09)

Nadabe (910-909 a.C.)
[ ] 1Reis 15.25-32

Qua (10) Baasa (909-886 a.C.)
[ ] 1Reis 15.33-34;
[ ] 1Reis 16.1-7
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Qui (11) Elá (886-885 a.C.)
[ ] 1Reis 16.8-14; Salmo 80
Sex (12) Zinri (885 a.C.)
[ ] 1Reis 16.15-20; Salmo 81
15 a 19
O Reino do Norte: Onri e Acabe; e os profetas Elias e Eliseu
Onri era o comandante do exército, que depois de 12 anos no poder,
foi substituído pelo filho Acabe, contra quem o profeta Elias se rebelou.
As narrativas das maldades dos reis são atenuados pelos extraordinários ministérios dos profetas Elias e Eliseu.
“Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas!”
(Salmo 82.8)
Seg (15) Onri (885-874 a.C.)
[ ] 1Reis 16.21-28
Ter (16)

Acabe (874-853 a.C.), 1
[ ] 1Reis 16.29-34

Qua (17) Acabe, 2
[ ] 1Reis 20 a 21;
[ ] 1Reis 22.29-40; Salmo 82
Qui (18) Acabe, 3
[ ] 2Crônicas 18.28-34; Salmo 83
Sex (19) Os profetas Elias e Eliseu, 1
[ ] 1Reis 17 a 19
2017-2018

22 a 26
O Reino do Norte: profetas Elias, Eliseu e Acazias, Jorão e Jeú

29 a 02
O Reino do Norte: Jeoacaz, Jeoás, Jeroboão II e Salum

Jeú, que tomou o poder, fez quase tudo certo, mas fez muitas coisas erradas. Foi quase aprovado, o que quer dizer que foi reprovado. Os quatro
reis seguintes eram de sua linhagem.

Salum encerra a dinastia de Jeú, a mais longa do Reino do Norte. Ele
matou Zacarias é foi morto um mês depois.

“É melhor passar um dia no teu Templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da
casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus”.
Salmo 84.10)
Seg (22) Os profetas Elias e Eliseu, 2
[ ] 2Reis 1 a 7; Salmo 84
Ter (23)

Os profetas Elias e Eliseu, 2
[ ] 2Reis 8.1-15;
[ ] 2Reis 13.14-25; Salmo 85

Qua (24) Acazias (853-852 a.C.), filho de Acabe
[ ] 1Reis 22.52-54
Qui (25) Jorão (852-841 a.C.), filho de Acabe
[ ] 2Reis 8.16-24
Sex (26) Jeú (841-814 a.C.)
[ ] 2Reis 9 a 10
		

2017-2018

“Mas o SENHOR não tinha a intenção de destruir o povo de Israel
completamente e para sempre; por isso, ele os livrou por meio do rei
Jeroboão II”. (2Reis 14.27)
Seg (29) Jeoacaz (814-798 a.C.), filho de Jeú
[ ] 2Reis 13.1-9
Ter (30)

Jeoás (814-798 a.C.)
[ ] 2Reis 13.10-13;
[ ] 2Reis 14.15-16

Qua (31) Jeroboão II (772-753 a.C.)
[ ] 2Reis 14.23-29
Qui (01) Zacarias (753-752 a.C.)
[ ] 2Reis 15.8-12
Sex (02) Salum (752 a.C.)
[ ] 2Reis 15.13-16
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Fevereiro 2018
05 a 09
O Reino do Norte: Menaém, Pecaías, Peca, Oseias, Azarias
Podemos chamar a estes governantes de reis melancólicos, no sentido de que seus governos foram melancólicos. Nada fizeram de bom.
Menaém assaltou o poder, matando Salum. Seu filho seria assassinado
por Peca, que morreria golpeado por Oseias, o último governante do
Reino do Norte.
Essa sucessão de mortes enfraqueceu a nação, tornando fácil sua extinção, no ano 712, pelas mãos do rei da Assíria. Cerca de um século
depois cairia o reino de Judá (Sul).
“Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso; por tua bondade, nos fazes
vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, SENHOR, o Santo
Deus de Israel, que nos deste o nosso rei”.
(Salmo 89.17-18)
Seg (05) Menaém (752-842 a.C.)
[ ] 2Reis 15.17-22; Salmo 86
Ter (06)

Pecaías (742-740 a.C.)
[ ] 2Reis 15.23-26; Salmo 87

Qua (07) Peca (740-732 a.C.)
[ ] 2Reis 15.27-31; Salmo 88
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Qui (08) Oseias (732-712 a.C.)
[ ] 2Reis 17; Salmo 89
Sex (09) [ ]

Salmo 89
ESDRAS

12 a 16
O povo de Israel volta do Exílio, século 6 a.C.
Possivelmente no ano 537, o rei Ciro decreta o retorno dos exilados judeus para Israel. Esdras, no século 6, e Neemias, no século 5, em épocas
e tarefas distintas, estão na liderança da volta.
“A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na
sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: ‘Ó SENHOR
Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus; eu
confio em ti’”. (Salmo 91.1-2)
Seg (12) [ ]

Esdras 1 a 2; Salmo 90

Ter (13)

[ ]

Esdras 3 a 4; Salmo 91

Qua (14) [ ]

Esdras 5 a 6; Salmo 92

Qui (15) [ ]

Esdras 7 a 8; Salmo 93

Sex (16) [ ]

Esdras 9 a 10; Salmo 94

2017-2018

ZACARIAS

NEEMIAS

19 a 23
A mensagem do profeta Zacarias, século 6 a.C.

26 a 02
O povo de Israel volta do Exílio, século 5 a.C.

Zacarias é um dos profetas que pregam durante o retorno, falando
aos judeus já de volta, no ano 520 a.C.
Parte do livro é apresentada numa linguagem apocalíptica, com visões
(Zacarias 2-6) e que demandam uma interpretação precisa próxima do
livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Nos capítulos 9 a 14, o profeta,
contemporâneo de Ageu, fala sobre a vinda do Messias. Quando Jesus
entra pela última vez em Jerusalém, é o profeta Zacarias que é citado
(Mateus 21.5 e João 12.15).

O livro de Neemias tem como personagem central o líder que lhe
dá título. Ele faz sua primeira viagem a Jerusalém em 444 a.C., ano em
que parte do povo se estabelece na capital. A antiga ordem espiritual,
por meio da renovação do Código da Aliança, foi restabelecida 12 anos
depois.

“Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será
chamada de “Cidade Fiel”, e o monte do SENHOR Todo-Poderoso
será chamado de “Monte Santo”. (Zacarias 8.3)
Seg (19) [ ]

Zacarias 1 a 3

Ter (20)

[ ]

Zacarias 4 a 6

Qua (21) [ ]

Zacarias 7 a 9

Qui (22) [ ]

Zacarias 10 a 12; Salmo 95

Sex (23) [ ]

Zacarias 13 a 14; Salmo 96

2017-2018

“Vocês, que amam a Deus, o SENHOR, odeiem o mal; ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus”.
Salmo 97.10)
Seg (26)
Ter (27)
Qua (28)
Qui (29)
Sex (30)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Neemias 1 a 3
Neemias 4 a 6
Neemias 7 a 9
Neemias 10 a 11
Neemias 12 a 13; Salmo 97

O capítulo 9 de Neemias é um modelo para todo
o avivamento espiritual, que deve começar com a
leitura da Biblia. Quando lemos a Palavra de Deus,
nós nos encontramos com Ele e passamos a nos
importar mais com o próximo.
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Março 2018
1Crônicas
05 a 09
Genealogias, privilégios e responsabilidades do povo de Israel
As listas de nomes de 1Crônicas têm uma finalidade original: autorizar
o exercício de funções no período depois do exílio e lembrar a composição das famílias (e tribos) que estavam de volta a Israel. Para nós, mostra
que nossas vidas são enraizadas na história, que é feita de pessoas, números e coisas.
“Cantem ao SENHOR com alegria, povos de toda a terra! Louvem
o SENHOR com canções e gritos de alegria”. (Salmo 98.4)

Qui (08) Genealogias dos patriarcas de Israel, 3
[ ] 1Crônicas 7 a 8; Salmo 101
Sex (09) Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro
[ ] 1Crônicas 9
		
ESTER
12 a 16
Uma história de amor no Exílio, século 5 a.C.
Ainda durante o exílio, acontece uma história de amor entre um homem (o rei Xerxes) e uma mulher judia (Ester, feita rainha, em 473 a.C.),
a partir da deposição da rainha Vasti (483 a.C.). Ao mesmo tempo, é uma
história do amor de Deus, preservando um povo -- o judeu -- a partir de
duas pessoas santas e sábias: Mardoqueu e Ester.
“O SENHOR é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente
e é muito amoroso”. (Salmo 103.8)

Seg (05) Genealogias dos patriarcas de Israel, 1
[ ] 1Crônicas 1 a 2; Salmo 98
Ter (06)

Genealogia de Davi, Salomão e de outros reis
[ ] 1Crônicas 3 a 4; Salmo 99

Qua (07) Genealogias dos patriarcas de Israel, 2
[ ] 1Crônicas 5.1-17;
[ ] 1Crônicas 6.1-30;
[ ] 1Crônicas 6.49,52; Salmo 100
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Seg (12) [ ]

Ester 1 a 2; Salmo 102

Ter (13)

[ ]

Ester 3 a 4; Salmo 103

Qua (14) [ ]

Ester 5 a 6; Salmo 104

Qui (15) [ ]

Ester 7 a 8

Sex (16) [ ] Ester 9 a 10
		

2017-2018

MALAQUIAS
19 a 23
A mensagem do profeta Malaquias, século 5 a.C.
O profeta Malaquias, possivelmente, prega logo após a volta do
povo à terra de Israel. Sua ênfase é ao culto correto e ao compromisso
das famílias.
“Louve o SENHOR, ó Jerusalém! Louve o seu Deus, ó Sião! 13 Pois
ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali”.
(Salmo 147.12-13)
Seg (19)
Ter (20)
Qua (21)
Qui (22)
Sex (23)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Malaquias 1
Malaquias 2; Salmo 147
Malaquias 3; Salmo 148
Malaquias 4; Salmo 149
Salmo 150
JÓ

Jó é um livro fora de série. Nele falam, além de Deus (Jó 38-41), personagens humanos: Jó (Jó 3, 6-7, 9-10, 12-14, 16-17, 19, 21, 23-24, 26.1-4.
27.1-12, 29, 41); Elifaz (Jó 4-5, 15, 22); Bildade (Jó 8, 18, 25, 26.5-14);
Zofar (Jó 11, 20, 27.13-23, 28) e Eliú (Jó 32-37).
O livro é atemporal, pelo conteúdo permanente e também porque
não se sabe quando foi escrito.
Devemos tomar cuidado ao citarmos o livro de Jó. Não colhamos versículos que não são inspirados porque ditos pelos infelizes três amigos
de Jó (apenas Eliú fala corretamente), que, tendo dito tantas coisas erradas, só não foram castigados com a morte porque Deus ouviu o pedido
de Jó em favor deles. Devemos citar as falas de Deus e as de Jó quando
reconhecia o amor e a soberania de Deus.
2017-2018

26 a 30
Uma teologia para o sofrimento, 1
Na primeira semana, leremos o prólogo que nos apresenta a história
(Jó 1-2), a queixa de Jó (Jó 3) e os diálogos entre Jó e Elifaz e Bildade
(Jó 4-10).
“Aí [Jó] disse assim: — Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O SENHOR deu, o SENHOR tirou; louvado seja o seu nome!”
(Jó 1.21)
Seg (26)
Ter (27)
Qua (28)
Qui (29)
Sex (30)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Jó 1 a 2; Salmo 105
Jó 3 a 2
Jó 5 a 6
Jó 7 a 8
Jó 9 a 10

Comece seus domingos
com profunda inspiração.
Assista ao programa de rádio

MOMENTOS COM

CRISTO

Todo domingo, 7 horas da manhã
itacuruca.org.br
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“E [Jó] disse: “Para ser sábio, é preciso temer o Senhor; para ter
compreensão, é necessário afastar-se do mal”. (Jó 28.28)

Abril 2018
02 a 06
Uma teologia para o sofrimento, 2

Nesta semana, leremos os diálogos de Jó com Zofar (Jó 11-14), Elifaz,
pela segunda vez (Jó 15-17), Bildade (Jó 18-19) e a primeira parte do
novo diálogo com Zofar (Jó 19-20).
“Então em resposta Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras?” (Jó 19.1-2)
Seg (02) [ ] Jó 11 a 12; Salmo 106
Ter (03) [ ] Jó 13 a 14
Qua (04) [ ] Jó 15 a 16
Qui (05) [ ] Jó 17 a 18
Sex (06) [ ] Jó 19 a 20
		

Seg (09)
Ter (10)
Qua (11)
Qui (12)
Sex (13)

]
]
]
]
]

Jó 21 a 22
Jó 23 a 24
Jó 25 a 27
Jó 28 a 29
Jó 30 a 31
16 a 20
Uma teologia para o sofrimento, 4

Entra em cena uma nova personagem: Eliú. Nada há de condenável
em sua fala (Jó 32-37), como se antecipasse o que Deus falará mais
adiante. O nome deste amigo de Jó é muito sugestivo: “Eliú”, não por
acaso, significa “Ele é o meu Deus”.
Então, começa o diálogo entre Deus e Jó (Jó 38-42 parte). Enfim,
chegamos à solução do problema: Jó é restaurado de sua dor (Jó 42).
“Então, em resposta ao SENHOR, Jó disse: “Eu reconheço que
para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser
impedido”. (Jó 42.1-2)

09 a 13
Uma teologia para o sofrimento, 3
Nesta seção, Jó conversa com Zofar (Jó 21), com Elifaz pela terceira
vez (Jó 22-24 parte), com Zofar pela terceira vez (Jó 24), com Bildade
(Jó 25-27 parte), com Zofar pela quarta vez (Jó 27-31). A defesa de
Jó é um autorretrato honesto, que cada um de nós deve fazer para si
mesmo.

[
[
[
[
[

Seg (16) [ ] Jó 32 a 33; Salmo 107
Ter (17) [ ] Jó 34 a 35; Salmo 108
Qua (18) [ ] Jó 36 a 37
Qui (19)
Sex (20)

[ ]
[ ]

Jó 38 a 40
Jó 41 a 42
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2017-2018

CÂNTICO DOS CÂNTICOS

Maio 2018

23 a 27
Um poema sobre o amor conjugal
Tão importante é o amor conjugal que Deus inspirou e preservou um livro
para cantar a beleza do encontro marido-mulher.
Os termos são tão vívidos que alguns cristãos têm lido o livro de modo alegórico, como se se referisse ao amor entre Cristo e a sua igreja. De fato, o Novo
Testamento chama a igreja de “noiva” ou “esposa” (Apocalipse 21.9). No entanto, em Cântico dos Cânticos, o que temos é mesmo a exaltação do amor entre
um homem e uma mulher. Não devemos estranhar um livro desse tipo: o que
é importante para nós é importante para Deus. Feliz é o casal em que os cônjuges têm palavras como estas para dizer ao seu amado. Sobretudo, Cântico dos
Cânticos (também chamado de Cantares de Salomão) é um texto escrito para
valorizar o amor, o prazer e a fidelidade conjugal.
“Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode
afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas
riquezas, receberia somente o desprezo”. (Cântico dos Cânticos 8.7)
Seg (23)
Ter (24)
Qua (25)
Qui (26)
Sex (27)

2017-2018

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Cântico dos Cânticos 1 a 2;
Salmo 109
Cântico dos Cânticos 3 a 4;
Salmo 110
Cântico dos Cânticos 5 a 6;
Salmo 111
Cântico dos Cânticos 7;
Salmo 112
Cântico dos Cânticos 8;
Salmo 113

ISAÍAS
30 a 04
A mensagem do profeta Isaías (Séculos 8 e 7), 1
Como os demais profetas, o livro de Isaías é uma coletânea de sermões, com alguns elementos de narrativa histórica (Isaías 36 a 39).
A primeira parte das mensagens (Isaías 1-35) foi pregada quando
o reino do Sul (Judá) estava sob ameaça de ser tomado pela Assíria,
o que aconteceu. No capitulo 6, temos a maravilhosa história da chamada de Isaías a profetizar. Ele aceitou o convite de Deus. Há lindas
profecias sobre o Messias nessa primeira semana de leitura.
“Já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o
nosso rei. Ele será chamado de “Conselheiro Maravilhoso”, “Deus
Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”.
(Isaías 9.6)
Seg (30) [ ] Isaías 1 a 2; Salmo 114
Ter (01) [ ] Isaías 3 a 5
Qua (02) [ ] Isaías 6 a 8
Qui (03) [ ] Isaías 9 a 11
Sex (04) [ ] Isaías 12 a 13
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07 a 11
A mensagem do profeta Isaías, 2
Quando os judeus pensavam que os povos ameaçadores trunfariam,
Isaías mostra que o triunfo será temporário. Todos os que se voltaram
para Deus, inclusive Israel, serão castigados. Nos capítulos 25 e 26, há
um lindo de louvor ao Criador dos céus e da terra.
“A lua terá vergonha de brilhar, e o sol ficará pálido de medo porque o SENHOR Todo-Poderoso reinará no monte Sião, em Jerusalém. E, na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua
glória”. (Isaías 24.23)
Seg (07)
Ter (08)
Qua (09)
Qui (10)
Sex (11)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Isaías 14 a 15; Salmo 115
Isaías 16 a 18
Isaías 19 a 21
Isaías 22 a 24
Isaías 25 a 26
14 a 18
A mensagem do profeta Isaías, 3

Seg (14) [ ] Isaías 27 a 29
Ter (15) [ ] Isaías 30 a 32
Qua (16) [ ] Isaías 33 a 35
Qui (17) [ ] Isaías 36 a 37
Sex (18) [ ] Isaías 38 a 39
		
21 a 25
A mensagem do profeta Isaías, 4
A segunda parte do livro começa dizendo que acabou o tempo da
aflição. Sempre acaba o tempo da aflição. Jerusalém (isto é: Israel) voltará a ser gloriosa, espiritualmente gloriosamente (sabemos nós pelo
Novo Testamento).
A esperança é o tema desta seção. Podemos ter certeza que não se
cansam os que esperam as ações de Deus sobre suas vidas (Isaías 40).
“Agora, povo de Israel, o SENHOR Deus, que o criou, diz: “Não
tenha medo, pois eu o salvarei; eu o chamei pelo seu nome, e você
é meu. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos”. (Isaías 43.1; 49.16)

A justiça é para todos, inclusive para os de casa. Até a política (nacional e internacional) tem que se feita sob consulta, consulta a Deus.

Seg (21) [ ] Isaías 40 a 42

“O SENHOR, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: Se voltarem
para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos; fiquem tranquilos
e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse”. (Isaías 30.15)

Qua (23) [ ] Isaías 46 a 48
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Ter (22) [ ] Isaías 43 a 45

Qui (24) [ ] Isaías 49 a 50
Sex (25) [ ] Isaías 51 a 52
2017-2018

28 a 01
A mensagem do profeta Isaías, 5

Junho 2018

No capítulo 42 começa a mais perfeita descrição em toda a Biblia
sobre o sofrimento do Messias. Lucas, como médico, fez uma anatomia
da morte de Jesus, mas Isaías descreveu toda a agonia do Salvador
em termos absolutamente incomparáveis, como se tivesse a cena se
desenrolando diante de si.

TITO / FILEMON

“Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro deus além de ti, de
um deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele’’.
(Isaías 64.4)
Seg (28)
Ter (29)
Qua (30)
Qui (31)
Sex (01)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Isaías 53 a 55
Isaías 56 a 58
Isaías 59 a 61
Isaías 62 a 64
Isaías 65 a 66

O capitulo 53 de Isaías é simplesmente extraordinário.
Ficamos admirados: como um homem, seis séculos
antes dos fatos, pode descrever o que não viu com tanta
perfeição. Lucas, que era médico e viveu poucos anos
depois da crucificação, contou a história do sofrimento
do Messias Jesus de uma maneira vívida. No entanto,
Isaías, que era um pregador, descreveu a dor do Messias de
uma forma tão contundente, como se estivesse diante da
cruz vendo o corpo ensanguentado do Salvador. Só uma
explicação para esta vividos: ele foi inspirado por Deus
para escrever as palavras que nos legou.
2017-2018

04 a 08
Cartas de Paulo aos pastores
Quando chegar a Tito 2.11-14, não apenas leia: medite e memorize.
Quando ler Filemon, lembre que eram as coisas ao tempo do apóstolo Paulo: um dono de escravos tinha poder até de matar seus servos.
Paulo, revolucionariamente, trata a Onésimo como irmão, tão irmão
quanto Filemon, porque em Cristo somos todos iguais.
“Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a
fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém,
mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação”.
(Tito 3.1-2)
Seg (04) [ ] Tito 1
Ter (05) [ ] Tito 2
Qua (06) [ ] Tito 3
Qui (07) [ ] Filemon 1
Sex (08) [ ] Salmo 116 a 118
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MATEUS
11 a 15
A história de Jesus, segundo Mateus, 1
Voltaremos à biografia de Jesus, agora pela ótica de Mateus, que
tem narrativas exclusivas, como a visita dos magos do Oriente à sagrada família em Belém. O sermão do Monte, que está resumido em
Lucas, aqui está na íntegra.
Para ensinar, Jesus fazia sermões e contava parábolas.
Se ainda não memorizou, decore Mateus 11.29-30.
“Você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao
seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz
em segredo, lhe dará a recompensa”. (Mateus 6.6)
Seg (11) [ ] Mateus 1 a 3
Ter (12) [ ] Mateus 4 a 6
Qua (13) [ ] Mateus 7 a 9
Qui (14) [ ] Mateus 10 a 12
Sex (15) [ ] Mateus 13 a 14
		
18 a 22
A história de Jesus, segundo Mateus, 2
Concluiremos esta semana a leitura do primeiro Evangelho.
Com ele, podemos subir junto o monte da Transfiguração e aprendemos a estatística do perdão (7 x 7 = 49). Jesus se enterneceu com
as crianças e as colocou como exemplos para nós (Mateus 15.13-15).
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A partir do capítulo 21, leremos que a morte de Jesus (que tem todo
o poder) estava próxima, mas Ele não fugiu da sua missão, que incluiria
a ressurreição.
Jesus, nessas passagens, nos lembra o mais importante dos mandamentos (Mateus 22.34-40) e qual é a nossa missão (Mateus 28.16-20).
“Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será
engrandecido”. (Mateus 23.12)
Seg (18)
Ter (19)
Qua (20)
Qui (21)
Sex (22)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Mateus 15 a 17
Mateus 18 a 20
Mateus 21 a 23
Mateus 24 a 26
Mateus 27 a 28

		
SALMO 119
Na Bíblia, a palavra “lei” tem muitos significados. Um deles se aplica à própria Bíblia, palavra que não aparece nas Escrituras mas é o
recurso que Deus nos lega para nos conduzir de maneira sábia e santa na vida.
O salmo 119 só tem um tema, em torno do qual varia: seu tema é a
Lei ou a Bíblia.
O mais longo capítulo da Palavra de Deus tem a Palavra de Deus
como recurso para nossa leitura, reflexão, meditação, entendimento
e aplicação.
O Salmo está organizado em perícopes (conjuntos) indicadas por uma
letra do alfabeto hebraico, que algumas versões mantêm.

2017-2018

25 a 29
A excelência da lei divina, 1

Julho 2018

Nesta semana, leremos as letras Álef, Bêt, Guímel, Dálet, He, Vav
e Zain. Todas as seções mostram que é feliz quem obedece às leis do
Senhor (Salmo 119.1).

02 a 06
A excelência da lei divina, 2

“Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade”. (Salmo 119.35)
Seg (25)
Ter (26)
Qua (27)
Qui (28)
Sex (29)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Salmo 119.1-8
Salmo 119.9-16
Salmo 119.17-32
Salmo 119.33-48
Salmo 119.49-56

A Bíblia foi escrita para nos ensinar a viver. Por ela, Deus nos pastoreia. Ela é lâmpada para os nossos pés (Salmo 119.105), na caminhada
da vida.
A Bíblia foi preparada para nos preparar para uma vida de profundidade, que vem do silêncio, da meditação, da reflexão, longe, muito longe,
da fofoca, do interesse pela vida alheia (um outro nome para o interesse
pelas chamadas celebridades), da agenda superficial. Uma vida de profundidade, que nos prepara para uma vida que vale a pena, começa com
o nosso desejo por comunhão com Deus e continua com o uso do nosso
tempo naquelas coisas que são essenciais, nunca nas fúteis.
É numa vida pastoreado por Deus que há poder para a vida. E como
Deus faz isto conosco? Por sua Palavra. Como aprendemos com Jeremias,
“não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha?” (Jeremias 23.29). Devemos nos alegrar saber que a Bíblia é Espada
do Espírito (Efésios 6.17) e tem poder para mudar mentes e corações.
2017-2018

Het, Tét, Iode, Caf, Lâmed, Mem e Nun formam o conjunto desta semana. Neste conjunto, leremos um dos versículos mais preciosos sobre
a Palavra Deus, apresentado como lâmpada que ilumina nossos passos e
luz que clareia os nossos caminhos (Salmo 119.105).
“A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho”. (Salmo 119.105)
Seg (02) [ ] Salmo 119.57-64
Ter (03) [ ] Salmo 119.65-80
Qua (04) [ ] Salmo 119.81-96
Qui (05) [ ] Salmo 119.97-104
Sex (06) [ ] Salmo 119.105-112
		
09 a 13
A excelência da lei divina, 3
Por último, leremos os conjuntos intitulados, para fins de memorização, como Sâmeq, Áin, Pê, Tsade, Cof, Rêsh, Shin e Sin e Tau. O poeta
pede, e nós podemos pedir o mesmo, que Deus nos livre das nossas dificuldades (Salmo 119.121), desde que nosso prazer seja meditar e seguir
as leis divinas.
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“Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó SENHOR Deus,
vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos!”
(Salmo 119.176)
Seg (09) [ ] Salmo 119.113-120
Ter (10) [ ] Salmo 119.121-136
Qua (11) [ ] Salmo 119.113-152
Qui (12) [ ] Salmo 119.153-160
Sex (13) [ ] Salmo 119.161-176
		
16 a 20
Semana de revisão ou recuperação
Como vai sua leitura até agora?
Se você estiver em dia, escolha um texto que tenha tocado o seu coração e medite nele.
Se você estiver atrasado, esta é uma semana para se recuperar e voltar a ficar em dia.
JEREMIAS
23 a 27
A mensagem do profeta Jeremias (século 6 a.C.), 1
Jeremias desenvolveu sua missão durante os governos dos reis Josias,
Jeoaquim, Jeoiaquim e Zedequias, acompanhando parte do povo na
fuga para o exílio.
Os capítulos não estão ordenados cronologicamente, mas organizados tematicamente.
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Se preferir ler na sequência cronológica, eis o roteiro, com algum grau
de segurança:
Capítulos 1-20 (no tempo do rei Josias)
Capítulo 22.10-11 (no tempo do rei Jeoacaz)
Capítulos 26, 25, 36, 45, 46 e 23 (no tempo do rei Jeoaquim)
Capítulos 24, 49, 27, 28, 51, 21 e 22.13-19 (no tempo do rei Jooiaquim)
Capítulos 34, 37, 32, 33, 38, 39 e 40-43 (durante o cerco a Jerusalém)
Capítulos 43 e 44 (no Egito)
Capítulos 21, 29 e 30 (época não definida)
O livro é um registro dramático do sofrimento de Jeremias diante da
infidelidade do povo de Israel (sobretudo como está em Jeremias 4.1922 e 8:18, quando diz: “A minha tristeza não pode ser curada; o meu coração está doente”). Mesmo ameaçado de morte, continuou pregando
a palavra de Deus (Jeremias 11.21), embora, por vezes, questionasse a
Deus (Jeremias 12).
“O SENHOR Deus me disse: – Antes do seu nascimento [Jeremias],
quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e
separei para que você fosse um profeta para as nações”.
(Jeremias 1.4-5)
Seg (23)
Ter (24)
Qua (25)
Qui (26)
Sex (27)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Jeremias 1 a 3
Jeremias 4 a 6
Jeremias 7 a 9
Jeremias 10 a 11
Jeremias 12 a 13; Salmo 120

2017-2018

30 a 03
A mensagem do profeta Jeremias, 2
Jeremias contém mensagens diretas, monólogos, parábolas e até cartas, sempre para advertir o povo contra o juízo divino.
Num momento de desespero, Jeremias chega a acusar a Deus de o ter
enganado (Jeremias 20), ao chamá-lo a ministrar a um povo obstinado.
Contudo, o seu protesto não é contra Deus, mas contra o povo. E o profeta não desiste de chamar o povo ao arrependimento.
“Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: – Este homem [Jeremias] não deve ser condenado à morte,
pois nos falou em nome do SENHOR, nosso Deus”. (Jeremias 26.16)
Seg (30)
Ter (31)
Qua (01)
Qui (02)
Sex (03)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

06 a 10
A mensagem do profeta Jeremias, 3
Nos capítulos 28 a 29 e 32, o registro é histórico, mostrando as ações
de Jeremias para mostrar que haveria esperança para o povo, mas só
para depois do arrependimento. O exílio era pedagogicamente necessário.
Mesmo em meio a tanto pecado, havia um grupo de judeus que eram
fiéis a Deus: eram os recabitas (Jeremias 35).
“O SENHOR, o Deus de Israel, me disse o seguinte: — Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de
eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de
volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos
dela novamente. Eu, o SENHOR, falei”. (Jeremias 30.3)

Jeremias 14 a 15; Salmo 121
Jeremias 16 a 18
Jeremias 19 a 21
Jeremias 22 a 24
Jeremias 25 a 26

A situação de Jeremias encontra paralelo na condição
humana em todos os tempos.
Se nosso sofrimento vem de nossa fidelidade a Deus, em forma de
perseguição, rejeição, ou ameaça, oremos a Deus para nos dar força
para enfrentar o Pasur que nos ataca.
Se nosso sofrimento vem de nossa infidelidade, só resta pedir perdão a
Deus, junto com uma unção para ficarmos firmes.
Se nosso sofrimento vem de inimigos que não conhecemos,
peçamos ajuda a Deus para nos libertar destes flagelos.
Se for uma doença, para a qual não concorremos, peçamos a cura.
Se for uma doença com a qual contribuímos,
peçamos o perdão e a cura a Deus.
2017-2018

Agosto 2018

Seg (06) [ ]

Jeremias 27 a 28; Salmo 122

Ter (07)

[ ]

Jeremias 28 a 31

Qua (08) [ ]

Jeremias 32 a 34

Qui (09) [ ]

Jeremias 35 a 37

Sex (10) [ ]

Jeremias 38 a 39
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13 a 17
A mensagem do profeta Jeremias, 4
Jeremias foi levado à força para o Egito (Jeremias 43), onde já havia
judeus.
O destino do povo seria o exílio na Babilônia, o maior poder imperial
da época, posto, no entanto, a serviço de Deus (Jeremias 50.20-23). No
entanto, chegará um dia de a Babilônia cair.
O livro termina com um registro histórico da queda de Jerusalém, a
demonstrar que Deus cumpriu as suas promessas.

LAMENTAÇÕES
20 a 24
A mensagem do profeta Jeremias, 5
Lamentações pode ser lido como um interlúdio poético para o livro de
Jeremias. Nesta pequena obra, o autor descreve como ficou Jerusalém,
nos seis dias finais antes da destruição.
Mesmo neste cenário, no entanto, há lugar para a esperança (Lamentações 3.21-27).

“Babilônia matou gente em todo o mundo e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o SENHOR, estou falando”.
(Jeremias 51.49)
Seg (13) [ ] Jeremias 40 a 41; Salmo 123
Ter (14) [ ] Jeremias 42 a 44
Qua (15) [ ] Jeremias 45 a 47
Qui (16) [ ] Jeremias 48 a 50
Sex (17) [ ] Jeremias 51 a 52
		

Fazem sucesso as palavras que nos garantem o sucesso
amanhã. Sim, a Palavra de Deus nos fala dos planos de
Deus para nós – planos de paz e prosperidade –, mas paz e
prosperidade segundo os padrões divinos, não os humanos.
Era para o bem do povo que precisava ir para o exílio.
Esta foi a mensagem de Deus por meio de Jeremias.
Deus pode nos pedir a mesma coisa hoje,
para que nos arrependamos.
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“O amor do SENHOR Deus não se acaba, e a sua bondade não tem
fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs; e como
é grande a fidelidade do SENHOR!”
(Lamentações 3.22-23)
Seg (20) [ ]
[ ]

Lamentações 1;
Salmo 124 a 125

Ter (21)

[ ]
[ ]

Lamentações 2;
Salmo 126 a 127

Qua (22) [ ]
[ ]

Lamentações 3;
Salmo 128 a 129

Qui (23) [ ]
[ ]

Lamentações 4;
Salmo 130 a 131

Sex (24) [ ]
[ ]

Lamentações 5;
Salmo 132
2017-2018

HEBREUS

Setembro 2018

27 a 31
O evangelho para os judeus convertidos

EZEQUIEL

Das cartas do Novo Testamento, a única, cujo autor é desconhecido,
é aos Hebreus, escrita para judeus que viviam fora da terra de Israel. A
sua linguagem (anjos, Lei, sacerdotes) revela bem o público que visava.
Por outro lado, o texto nos mostra que Antigo e Novo Testamentos se
encontram. Belamente, o autor lê o Antigo Testamento à luz do Novo.
Seu foco é a fé, não as obras. A galeria da fé que elabora é uma das belas
e inspiradoras obras de toda a Biblia, porque também convida a uma
vida digna do amor de Deus (Hebreus 11).
Em Hebreus encontramos uma linda doutrina sobre sobre a salvação e
sobre a santificação, que não são duas coisas distintas mas expressões de
uma mesma realidade. No plano prático, o autor nos faz uma advertência
que não pode ser esquecida: não podemos permitir que a amargura se torne a raiz de nossa vida (Hebreus 12.15).
“Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por
Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício,
para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela
segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que
estão esperando por ele”. (Hebreus 9.27-28)
Seg (20) [
[
Ter (21) [
Qua (22) [
Qui (23) [
Sex (24) [
2017-2018

]
]
]
]
]
]

Hebreus 1;
Salmo 133 a 135
Hebreus 2 a 4
Hebreus 5 a 7
Hebreus 8 a 10
Hebreus 11 a 13

03 a 07
A mensagem do profeta Ezequiel, 1
Ezequiel pregou suas mensagens durante o exílio do seu povo (Israel),
pouco depois da atuação do profeta Jeremias. Ele fala na Babilônia, para
onde o povo fora levado cativo.
O profeta prega por meio de visões, num estilo que seria empregado
alguns séculos depois por João no Apocalipse. Sua mensagem central é
que somos pessoalmente responsáveis por nossas decisões.
A chamada de Ezequiel para ser um pregador para alertar o povo encontra-se nos capítulos 2 e 3.
Além de visões, Deus o inspira a fazer gestos públicos, para que o
povo, talvez cansado de ouvir os profetas, visse Deus mesmo em ação.
Assim, por exemplo, Ezequiel corta o cabelo (Ezequiel 5). Jerusalém,
mesmo abatida pelo castigo de Deus, ainda continua escrava da idolatria, contra Deus (Ezequiel 8-11).
“Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o
coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano,
obediente”. (Ezequiel 11.19)
Seg (03)
Ter (04)
Qua (05)
Qui (06)
Sex (07)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Ezequiel 1 a 3
Ezequiel 4 a 6
Ezequiel 7 a 9
Ezequiel 10 a 12
Ezequiel 13 a 14
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10 a 14
A mensagem do profeta Ezequiel, 2
O capítulo 18 é o centro do livro, porque é o centro da Bíblia. O pensamento popular (que nem sempre é a voz de Deus) dizia que os pais
comemoram uvas verdes mas foram os dentes dos seus filhos que se estragaram, mas a verdade é que, em todos os tempos, morre quem peca,
porque, como dirá mais tarde, o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a
morte (Romanos 6.23).
“Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar; por isso,
é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver”.
(Ezequiel 18.28)
Seg (10) [ ] Ezequiel 15 a 17
Ter (11) [ ] Ezequiel 18 a 20
Qua (12) [ ] Ezequiel 21 a 23
Qui (13) [ ] Ezequiel 24 a 26
Sex (14) [ ] Ezequiel 27 a 28
		
17 a 21
A mensagem do profeta Ezequiel, 3
Israel não é o único a pecar contra Deus. Os outros povos, ao seu redor, também; por isto, cada um terá a sua triste recompensa.
Contra Israel e contra esses povos, Deus põe Ezequiel como vigia para
chamar a todos para a santidade (Ezequiel 33.7), inclusive as autoridades civis e religiosas, que têm maiores responsabilidades (Ezequiel 34).
Para Israel, há esperança porque Deus lhes vai pastorear. Aliás a
mensagem de Ezequiel é que há esperança, porque Deus é o bom pas58
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tor e vai resgatar o povo (Ezequiel 34.11-31). O que é preciso para viver
de novo é que cada um ouça a mensagem de Deus e se converta e
viva com um novo coração, coração dado por Deus (Ezequiel 36.26-27).
Deus faz com que os mortos ressuscitem (Ezequiel 37).
“Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um
coração bondoso, obediente”. (Ezequiel 36.26)
Seg (17) [ ] Ezequiel 29 a 31
Ter (18) [ ] Ezequiel 32 a 34
Qua (19) [ ] Ezequiel 35 a 37
Qui (20) [ ] Ezequiel 38 a 40
Sex (21) [ ] Ezequiel 41 a 42
		
EZEQUIEL / TIAGO
24 a 28
A mensagem do profeta Ezequiel, 4
Deus continua sendo o Senhor, mesmo abandonado. E todos verão
a sua glória, no templo de Jerusalém (Ezequiel 43), templo destruído,
mas que seria reconstruído arquitetonicamente (por Esdras) e espiritualmente (pelo Messias Jesus Cristo de Nazaré), indicando a restauração
de Israel (Ezequiel 44-48).
Depois do livro de Ezequiel, leremos a carta de Tiago, que mostra que a
fé que não se evidencia através de ações concretas não é fé (Tiago 1.26-27
e 2.20). Um dos campos em que a fé se mostra é no uso que fazemos dos
recursos que temos, ajudando os outros (Tiago 2.6), e das nossas palavras,
bendizendo os outros (Tiago 3.1-12).
2017-2018

Outubro 2018

“Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará
porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e
não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas
do mar, que o vento leva de um lado para o outro”. (Tiago 1.5-6)
Seg (24)
Ter (25)
Qua (26)
Qui (27)
Sex (28)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Ezequiel 43 a 44
Ezequiel 45 a 46
Ezequiel 47 a 48
Tiago 1 a 3
Tiago 4 a 5

Ouça todos os dias uma
mensagem de esperança,
com Israel Belo de Azevedo
Para se cadastrar, envie

AGORA
uma mensagem com o seu
nome completo para:
+55 21 986044120

2017-2018

1 e 2Pedro
01 a 05
A mensagem de Pedro
Entre as leituras de Ezequiel e Daniel, dois livros apocalípticos, intercalaremos as duas cartas de Pedro, que estava em Roma (1Pedro 5.13) e as
escreveu para cristãos que moravam nas regiões no centro e no norte da
hoje Turquia, onde eram perseguidos.
Pedro chama a todos para a santidade, lembrando que a santidade
é para todos os cristãos e não apenas para os líderes religiosos (1Pedro
1.9-10). Se os cristãos sofressem para fazer o bem, estavam no caminho
certo (1Pedro 3).
Na segunda carta, o apóstolo faz uma lista das virtudes que devem
estar presentes nas vidas dos cristãos: bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, devoção, amizade e amor (2Pedro 1.3-8).
Quanto às aflições, Deus nos livra delas, desde que oremos (2Pedro
2.9). No final, veremos a glória do Senhor (2Pedro 3), especialmente manifesta na volta de Jesus (2Pedro 4).
“O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz
a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida
correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram curados”.
(1Pedro 2.24)
Seg (01)
Ter (02)
Qua (03)
Qui (04)
Sex (05)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

1Pedro 1 a 2; Salmo 136
1Pedro 3 a 4; Salmo 137
1Pedro 5; Salmo 138 a 139
2Pedro 1; Salmo 140
2Pedro 2 a 3; Salmo 141
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DANIEL
08 a 12
A mensagem do profeta Daniel, Século 6 a.C.
O livro de Daniel, que mostra os sofrimentos do povo de Israel no exílio
babilônico, está claramente dividido em duas partes. Na primeira (Daniel
1-6), lemos sobre os notáveis feitos de Daniel e seus amigos. Na segunda
(Daniel 7-12), lemos as visões de Daniel, as quais mostram as derrotas
dos opressores e a vitória dos sofredores, liderados pelo Messias.
Se precisássemos resumir numa só frase a mensagem de Daniel, seria
esta: vale a pena ser fiel a Deus.
“Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e
beber o vinho que o rei dava; por isso, foi pedir a Aspenaz que o
ajudasse a cumprir o que havia resolvido”. (Daniel 1.8)
Seg (08) [ ] Daniel 1 a 3
Ter (09) [ ] Daniel 4 a 6
Qua (10) [ ] Daniel 7 a 8
Qui (11) [ ] Daniel 9 a 10
Sex (12) [ ] Daniel 11 a 12
		

Seg (15) [ ] Oseias 1 a 3
Ter (16) [ ] Oseias 4 a 6
Qua (17) [ ] Oseias 7 a 9
Qui (18) [ ] Oseias 10 a 12
Sex (19) [ ] Oseias 13 a 14
		

22 a 26
As mensagens de Joel (Século 5 a.C.) e Amós (Século 8 a.C.)

15 a 19
A mensagem do profeta Oseias, Século 8 a.C.
O profeta Oseias atuou no norte, pouco antes da invasão assíria e
destruição de Samaria, a capital. Chamado de “profeta do amor divino”,
Oseias foi contemporâneo de Amós e Isaías.
JORNADA BÍBLICA		

“Povo de Israel, volte para o SENHOR, seu Deus! Você caiu porque
pecou. Voltem para Deus e orem assim: “Perdoa todos os nossos
pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício
que te ofereceremos”. (Oseias 14.1-2)

JOEL / AMÓS

OSEIAS

60

O texto está organizado em duas partes. Na primeira (Oseias 1-3), há
uma narrativa sobre a vida conjugal do profeta.
Na segunda parte (Oseias 4-14), seus sermões falam do pecado, do
castigo e da restauração de Israel, a quem Deus nunca abandona. Deus
não abandona Israel. Ele não nos abandona.

Não se sabe bem a data do ministério de Joel, mas é bem provável que
tenha sido o período posterior ao Exílio (Século 5). Seu tema é a justiça
de Deus. Foi citado pelo apóstolo Pedro no grande sermão do dia de
Pentecostes (Atos 2), quando a igreja cristã surgiu.
Justiça é também o tema de Amós, escrito por volta do ano 804 a.C.,
repercutindo a administração de Jeroboão II, dirigente do Reino do Norte (Israel). O próprio profeta comenta sua chamada (uma vez que não de
família de profetas) de agricultor a pregador (Amós 7.14). Por suas pági2017-2018

nas desfilam os pecados de Israel, sobretudo a opressão dos pobres. Seu
desejo é que a justiça social corra como um rio (Amós 5.24). O convite
continua até os injustos dias de hoje.
“Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o
coração. Voltem para o SENHOR, nosso Deus, pois ele é bondoso e
misericordioso; é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a
mudar de ideia e não castigar”. (Joel 2.13)
Seg (22) [ ]

Joel 1 a 3

Ter (23)

[ ]

Amós 1 a 3

Qua (24) [ ]

Amós 4 a 5

Qui (25) [ ]

Amós 6 a 7

Sex (26) [ ]

Amós 8 a 9

JONAS / MIQUEIAS / NAUM
29 a 02
As mensagens de Jonas (Século 8), Miqueias (Século 8) e
Naum (Século 7)
Jonas é um livro autobiográfico, em que profeta, do inicio ao fim,
narra a sua recusa ao chamado de Deus, que queria que ele pregasse aos inimigos (não-judeus). Mesmo perdoado e tendo obedecido, o
profeta ficou com o seu coração revoltoso contra Deus. Ele viveu ao
tempo do rei Jeroboão II, no reino do Norte (Israel)
2017-2018

Miqueias é um livro da virada do século 8 para o 7. O profeta era
do sul (Judá), tendo atuado ao tempo dos reis Jotão, Acaz e Ezequias.
Ele falou ao seu tempo e ao futuro. É dele a profecia que o Messias
nasceria em Belém, como, de fato, ocorreu. Seus sermões estão assim
agrupados: A calamidade está próxima (Miqueias 1-3); Deus restaurará
Israel (Miqueias 4-5); Deus enfrenta Israel (Miqueias 6-7).
Já da vida de Naum pouco se sabe. Ele viveu em Israel (Reino do Norte), talvez no século 7. De seu livro, de um único capitulo, o reformador
e biblista Calvino comentou: “Nenhum dos profetas menores parece
igualar-se à sublimidade, veemência e firmeza de Naum. Além disso,
sua profecia é um poema completo e acabado; seu exórdio é magnífico
e mesmo majestoso. A preparação para a destruição de Nínive e a descrição de sua ruina e sua grandeza são expressas de cores muito vívidas
e possui admirável perspicácia e plenitude”.
“De dentro do peixe, Jonas orou ao SENHOR, seu Deus, dizendo:
Ó SENHOR Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me
respondeste; do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro,
e tu ouviste a minha voz”. (Jonas 2.1-2)
Seg (29) [ ]

Jonas 1 a 4

Ter (30)

[ ]

Miqueias 1 a 2

Qua (31) [ ]

Miqueias 3 a 4

Qui (01) [ ]

Miqueias 5 a 7

Sex (02) [ ]

Naum 1 a 3
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Novembro 2018
HABACUQUE / SOFONIAS
05 a 09
A mensagem dos profetas Habacuque (Século 7) e Sofonias (Século 7)
Habacuque, cujo autor for contemporâneo de Jeremias, contém um dos
trechos mais citados da Biblia, que é a oração do capitulo 3. Mais ainda:
há uma pequena frase no livro que provocou uma revolução na história
da humanidade; está no capítulo 2: o justo viverá pela fé (Habacuque 2.4).
Paulo cita este versículo (Romanos 1.17 ). Quando prepara suas aulas, Lutero, o Reformador alemão do século 16 da nossa era, descobre esta verdade cristalina e tem sua vida (e a nossa) transformada.
Sofonias mostra que Deus triunfará, apesar da humana maldade. Ele
chama este triunfo de “dia da ira” (Sofonias 1), quando os maus serão julgados (Sofonias 2.1-3.7). A profecia termina com um convite ao arrependimento (Sofonias 3.8-20).
“O SENHOR Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme
como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei
seguro”. (Habacuque 3.19)
Seg (05) [ ] Habacuque 1; Salmo 142
Ter (06) [ ] Habacuque 2; Salmo 143
Qua (07) [ ] Habacuque 3; Salmo 144
Qui (08) [ ] Sofonias 1; Salmo 145
Sex (09) [ ] Sofonias 2 a 3; Salmo 146
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AGEU / JUDAS / 1, 2 e 3João
12 a 16
A mensagem de Ageu (Século 5 a.C.), Judas (Século 1 d.C.) e
cartas de João (Século 1 d.C.)
O profeta Ageu foi dos que voltaram do cativeiro da Babilônia para Israel. Em suas mensagens, estimulou o povo a participar da reconstrução
do templo. Suas palavras são sempre encorajadoras. Ele apela para a
reconstrução (Ageu 1-2.9) e anuncia o reino do Messias (Ageu 2.10-23).
Judas, irmão de Tiago de Jerusalém, escreve sua carta por volta do ano
66 d.C. Seu objetivo é combater os falsos ensinos que circulavam. Contém
passagens difíceis (Judas 1.9), mas também um convite saboroso a que
preservemos a fé (doutrina) que nos foi confiada por Deus (Judas 1.3).
As epístolas de João são epístolas do amor. Na primeira carta, a ênfase
é que Deus é amor (1João 4.12). Por isto, tornou-se carne e habitou entre nós. Para João, o teste prático da fé é o amor.
É inspirador ler também que, se confessarmos os nossos pecados,
Deus nos perdoa (1João 1.9). Somos chamados a experimentar este
amor para conosco e, a partir de nós, para os outros (1João 3).
Nas outras duas epístolas, bem breve, João procura orientar seus leitores quanto a algumas heresias que ousavam circular pelas igrejas.
“Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos
o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor.
Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido
com ele”. (1João 4.15-16)
Seg (12) [ ] Ageu 1 a 2
Ter (13) [ ] Judas 1
Qua (14) [ ] 1João 1 a 3
Qui (15) [ ] 1João 4 a 5
Sex (16) [ ] 2João 1; 3João 1
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APOCALIPSE
O livro de Apocalipse, escrito por João, que viveu em Éfeso no final do
século 1 de nossa era, teve a intenção de confortar seus leitores, cristãos duramente perseguidos. Como um dos “crimes” mais severamente
punidos à época era ter porções da Bíblia, o autor por uma linguagem
apocalíptica, cifrada (como um código), garantia que só os verdadeiros
leitores dela poderiam entendê-la.
Mesmo que não captemos seus símbolos, podemos nos enriquecer
com suas mensagens inspiradoras.
O texto pode ser percebido como tendo sido concebido como se fosse
uma peça de teatro, com vários atos, que, por sua vez, comportam diferentes quadros:
Abertura (Apocalipse 1.1-8 )
Ato I A igreja na terra (Apocalipse 1.9-3.22 )
Ato II O propósito de Deus na História (Apocalipse 4.1-8.1)
Ato III A igreja em tribulação (Apocalipse 8.2-11.18)
Ato IV A salvação da igreja (Apocalipse 11.19-15.4)
Ato V O mundo em agonia (Apocalipse 15.5-16.21)
Ato VI O julgamento do mundo (Apocalipse 17.1-20.3)
Ato VII A igreja no Milênio (Apocalipse 20.4-22.5)
Epílogo e bênção (Apocalipse 22.6-21)
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PEQUENO VOCABULÁRIO DOS SÍMBOLOS DO LIVRO DE APOCALIPSE
(para auxiliar no entendimento das mensagens)
7 = plenitude, perfeição
666 = imperfeição completa (pela repetição de 6), número da imperfeição
1260 dias = período de perseguição do povo de Deus
144.000 = As 12 tribos de Israel multiplicadas por 12 nações da terra
multiplicadas por 1.000, significando cristãos de todo o mundo.
ABADOM = palavra aramaica para destruição.
ÁGUA = graça de Deus que flui de Jesus.
ALFA e ÔMEGA= as letras inicial e final do alfabeto grego, para indicar
que Jesus é o primeiro (alfa) e o último (ômega).
ANJO = líder da comunidade (igreja local) cristã.
APOLIOM = palavra grega para destruição.
ARMAGEDOM = lugar onde serão travadas as batalhas final da história
humana.
BABILÔNIA = Roma (centro da perseguição contra os cristãos).
BALAÃO E BALAQUE = pessoas que comem alimento sacrificado aos ídolos.
BESTA = império romano ou qualquer força do mal (Anticristo).
CAVALOS E CAVALEIROS (cavalo branco = poder vencedor; cavalo vermelho = guerra sanguinária; cavalo negro = fome).
CANDEEIRO = a igreja.
CHAVE DE DAVI = poder de Jesus para determinar quem entra ou não no
Reino dos céus.
CHIFRES = poderes, reis.
COROA = autoridade real.
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DIADEMA = soberania sobre os reinos do mundo.
DIA DO SENHOR = sábado.
DRAGÃO = poder do mal (Satã).
EGITO = opressor do povo de Deus.
ESPADA DA BOCA DE DEUS = Bíblia.
ESPÍRITOS = anjos.
ESTRELA DA MANHÃ = ressurreição, vitória sobre a morte.
ESTRELAS= anjos.
FILHO DO HOMEM = Jesus.
GOGUE E MAGOGUE = nações pagãs.
JEZABEL = qualquer pessoa que traga costumes pagãos para o cristianismo.
LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ = Jesus, o vitorioso.
LIVRO DA VIDA = dispositivo onde serão escritos os nomes dos salvos.
MANÁ ESCONDIDO = pão do céu.
MÃO DIREITA = poder e autoridade.
MAR DE VIDRO = trono de Deus.
MONSTRO MARINHO = Satanás.
MONTE SIÃO = lugar da reunião dos crentes durante o reino de Cristo.
NOIVA = A igreja.
NOVA JERUSALEM = céu, onde Cristo reina de modo absoluto.
OURO REFINADO PELO OURO = graça de Deus.
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PÉS DE BRONZE POLIDO = Jesus é imutável.
PRESBÍTEROS = aqueles que pertencem às 12 tribos de Israel e aos 12
apóstolos.
PROSTITUTA = império romano, que leva o povo à idolatria.
SEGUNDA MORTE = castigo eterno.
SELO = algo escondido de todos, menos de Deus.
SERES (CRIATURAS) VIVENTES = querubins.
SERPENTE = Satanás.
SODOMA = imoralidade.
TESTEMUNHA FIEL = Jesus.
TROMBETA = voz de Jesus para chamar os crentes.
TRONO DE SATÃ = culto ao imperador e outras práticas pagãs.
TROVÃO = voz de Deus.
VIRGENS = pessoas que nunca cederam a práticas imorais.
19 a 23
Uma história do céu, 1
Os três primeiros capítulos são diferentes dos outros. São cartas imaginárias escritas por Jesus Cristo às sete igrejas da Ásia menor (hoje Turquia). Tristemente nenhuma dessas igrejas existe nos dias de hoje.
A partir do capitulo 4, o cenário muda da terra para o céu. Logo, no
primeiro verso, encontramos, “suba” para o céu. Jesus, chamado de Cordeiro (Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos termos de
João Batista, cf. João 1.29), é louvado como digno de toda honra (Apocalipse 4.8 e 10; 5.9; 7.9 e 12). A historia é apresentada como sendo um
selo (algo secreto) que vai se abrindo aos poucos. Seguem-se diversas
imagens que vão mostrando a soberania de Deus.
2017-2018

“Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que
é, que era e que há de vir”. (Apocalipse 1.8)
Seg (19)
Ter (20)
Qua (21)
Qui (22)
Sex (23)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Apocalipse 1 a 3
Apocalipse 4 a 6
Apocalipse 7 a 9
Apocalipse 10 a 12
Apocalipse 13 a 14
26 a 30
Uma história do céu, 2

A partir do capítulo 15, vai sendo desenhada a vitória do Cordeiro (Jesus Cristo) sobre todos os seus inimigos chamados com diferentes nomes
(besta, anticristo, Babilônia, entre outros). O capítulo 19 canta “Aleluia”
porque “a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus”. Jesus
está vindo e Satanás será destruído. Urge que lavemos nossas vestes no
sangue do Cordeiro.
“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas
igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante
estrela da manhã”. (Apocalipse 22.16)
Seg (26)
Ter (27)
Qua (28)
Qui (29)
Sex (30)
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[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Apocalipse 15
Apocalipse 16
Apocalipse 17 a 18
Apocalipse 19 a 20
Apocalipse 21 a 22

Dezembro 2018
JOÃO
Você está bem perto de concluir a Jornada de Leitura da Biblia toda.
Concluiremos com o majestoso quarto Evangelho, o último a ser
preparado. João é narrativo e teológico, mas sobretudo teológico. Em
outras palavras, mais que contar uma história , ele quer interpretar a
história, a história de Jesus.
Os mais citados versículos dos Evangelhos estão em João (João 3.16).
As mais belas referências evangélicas à obra de Jesus estão em João
(João 14).
Sublime é a apresentação da divindade-humanidade de Jesus feita
por João (João 1).
Em João, pouco do que está nos outros evangelhos é repetido. Cada
capítulo pode ser lido como se fosse o livro todo, tão profundo por si
mesmo.
Em João, os discípulos Tomé e Pedro são restaurados.
Em João, Maria, a mãe de Jesus, é honrada.
Que mais dizer de João? O melhor é mesmo lê-lo.
03 a 07
A história de Jesus, segundo João (Século 1 d.C.), 1
Na primeira semana iremos até o capitulo 7. Cada capítulo mostra que
Jesus é o Messias (para os judeus) ou o Salvador (para os não-judeus).
Os capítulos 4 a 6 descrevem vários encontros de Jesus: com Nicodemos,
com a anônima mulher samaritana, com um oficial romano, com um
doente junto ao Tanque de Betesda.
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“Então Jesus disse: – Eu afirmo a vocês que isto é verdade: se vocês
não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu
sangue, vocês não terão vida”. (João 6.53)
Seg (03) [ ] João 1 a 2; Salmo 41
Ter (04) [ ] João 3 a 4; Salmo 42
Qua (05) [ ] João 5; Salmo 43
Qui (06) [ ] João 6; Salmo 44
Sex (07) [ ] João 7; Salmo 45
		
10 a 14
A história de Jesus, segundo João, 2
O capitulo 8 começa com outro encontro: com a mulher flagrada em
pecado de adultério. Depois, Jesus debate com os judeus que rejeitavam
seu valor. Quem lê esta seção (João 9) entende porque ele foi crucificado.
O Evangelho chega ao seu centro teológico, ao descrever Jesus como
o bom pastor (João 10).
Começa, então, a narrativa da paixão, a partir da entrada de Jesus em
Jerusalém, para ser crucificado, como prova de que amou aos seus até o
fim (João 13.1). Ele é mesmo o Caminho, a Verdade e a Vida (João 14.6).
“Então Jesus afirmou: – Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê
em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca
morrerá. Você acredita nisso?” (João 11.25-26)
Seg (10)
Ter (11)
Qua (12)
Qui (13)
Sex (14)
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[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

João 8 a 9
João 10 a 11
João 12
João 13
João 14
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17 a 21
A história de Jesus, segundo João, 3
Os seguidores de Jesus não devem se apavorar diante das perseguições e rejeições que virão. Jesus orou por eles. Jesus orou por nós. Jesus
orou por si mesmo.
Depois é mais história: ele foi preso e morto, mas ressuscitou. Antes de
voltar para casa, convocou Pedro para uma tarefa especial.
[Jesus disse] “E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma
grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir”.
(João 17.5)
Seg (17) [ ] João 15 a 16
Ter (18) [ ] João 17 a 18
Qua (19) [ ] João 19
Qui (20) [ ] João 20
Sex (21) [ ] João 21
		
24 a 28 e 31
Semana de revisão/recuperação
Vai terminar junto com todos?
Corra, que dá tempo.

FIM!!!!
PARABÉNS!
Até a próxima, se Deus quiser.
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