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Apresentação 
 
 
 
Bíblia Sagrada: O livro amado e combatido que é o coração literário do 

cânon ocidental, a base de legislações e cosmovisões, cuja influência 

moral chega até mesmo a lugares em que o cristianismo não possui 

presença significativa. Sua leitura é atividade informativa e terapêutica, 

instigante e consoladora, sapiencial e inspirativa tanto para o cristão 

quanto para aqueles que não comungam da mesma fé. 

O livro gratuito que o leitor agora tem diante de si é um verdadeiro baú 

de recursos para melhor pensarmos, vivermos e celebrarmos as 

Sagradas Escrituras. Reunimos aqui poemas, frases, peças teatrais e 

jograis, dinâmicas, esboços de pregações/estudos bíblicos, e ainda 

diversos planos de leitura para ajudar a você e sua família, igreja e 

comunidade na jornada por uma leitura e uma vivência proveitosas da 

Palavra de Deus. 

Há diversas narrativas que ilustram a importância da leitura da Bíblia. 

Uma das que mais aprecio é esta, pela sua clareza e simplicidade: 
 

Um velho que morava em uma fazenda no campo, com seu neto. Todas as 

manhãs, bem cedo, o vovô se encontrava sentado à mesa da cozinha, 

imerso na leitura de sua velha Bíblia desgastada. 

Seu neto, que queria ser como ele, tentava imitá-lo da maneira que podia. 

Um dia, ele perguntou: "Vovô, eu tento ler a Bíblia como você, mas eu não 

entendo, e o que entendo eu esqueço assim que fecho o livro. De que 

adianta ler a Bíblia?" 

O avô calmamente terminou de colocar o carvão no fogão, virou-se para o 

neto e disse: "Leve esta cesta de carvão até o rio e a traga de volta com 

água." O rapaz fez assim como lhe foi dito, mas, como a cesta tinha 

pequenos furos, muita água vazou antes que ele pudesse voltar para casa. 

O avô riu e disse: "Você vai ter que se mover um pouco mais rápido da 

próxima vez", e o mandou de volta para o rio com a cesta, para tentar 

novamente. 

Desta vez, o menino correu mais rápido, mas, mais uma vez a cesta estava 

quase vazia antes que ele pudesse alcançar a casa. Sem fôlego, disse ao 

avô que era "impossível carregar água em uma cesta", e foi buscar um 

balde novinho. O velho disse: "Eu não quero um balde de água, eu quero 
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uma cesta de água. Você pode fazer isso, só não está se esforçando o 

suficiente", e saiu pela porta para ver o menino tentar novamente. 

Neste ponto, o garoto sabia que era impossível cumprir a tarefa, mas 

queria mostrar ao seu avô que, mesmo que ele corresse o mais rápido que 

pudesse, a água vazaria antes de chegar em casa. O menino encheu o cesto 

de água e correu muito, muito, mas quando chegou onde seu avô estava, o 

cesto se encontrava quase vazio, novamente. 

Sem fôlego, ele disse, "Veja, vovô, é inútil!" 

"Então você acha que é inútil? Olhe para a cesta". O menino olhou para a 

cesta e pela primeira vez, percebeu que ela parecia diferente. Em vez de 

uma cesta de carvão suja pela idade, ela estava limpa. 

"Meu neto, isto é o que acontece quando você lê a Bíblia. Você pode não 

entender ou lembrar de tudo, mas, quando lê-la, ela vai mudar você de 

dentro para fora." 
 

É isto: A Bíblia, mais que uma biblioteca de narrativas, poemas e 

profecias, é um manual de instruções para a vida, cuja leitura constante 

deve ser praticada e incentivada, conforme ela mesma assevera, no livro 

de Josué 1.8: “Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de 

meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o 

que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será 

bem-sucedido.” 

Recursos para celebrarmos, das maneiras as mais criativas, esse livro 

fantástico: Esta é a razão de ser da presente coletânea. Vamos, pois, aos 

recursos aqui colecionados e seus números?  
 

Estão aqui reunidas:  

• 260 citações de grandes autores sobre o Livro dos livros;  

• um rico florilégio de 65 poemas sobre as Sagradas Escrituras;  

• 100 pequenos esboços de sermões/estudos bíblicos que, além de guias 

para o pregador, servem como roteiro temático para que o leitor possa 

conhecer mais aspectos sobre este livro de saúde, consultando 

diretamente na fonte; 

• nada menos que 170 ilustrações sobre o tema das Sagradas Escrituras; 

• uma seleção de 60 dinâmicas, para serem utilizadas em seu momento 

devocional ou educativo em EBDs e EBFs, acampamentos, estudos 

bíblicos familiares ou comunitários; 
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• Peças teatrais e jograis, de teor adulto ou infantil, em número de 30; 

• 11 Planos de Leitura, para estimular a regularidade em seu momento 

devocional com a Palavra de Deus. 

Perceba que cada um desses gêneros (peças, dinâmicas, poesias, frases 

etc.) poderia compor, por si só, um livro autônomo. A reunião de todos 

esses recursos num volume único e gratuito, representa um feito que, 

esperamos, traga grande proveito para toda a Igreja de Cristo de língua 

portuguesa. E esse aproveitamento depende também de você:  

Compartilhe este recurso, sempre gratuitamente, com outros irmãos e 

igrejas ao seu alcance. 

 

Sammis Reachers 
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BÍBLIA 
 
Norma Penido 
 
Não me conheces? Eu sou a Bíblia Sagrada 
Sou a palavra de Deus ao homem revelada 
O livro dos livros, a palavra santa e bendita 
Que para a salvação do mundo foi escrita 
 
Leia-me! E encontrarás a verdadeira sabedoria 
Pois desfaço todo engano, mentira e heresia 
Revelo a vida, a morte e a redenção de Jesus 
Que de tanto amor, se deu por ti numa cruz 
 
Guarda-me! Quero ser escondida no teu coração 
E como uma bússola, eu te mostrarei a direção 
Não errarás o caminho, nem andarás ao léu 
Pois terás a certeza da tua entrada no céu 
 
Valoriza-me! Sou um tesouro de grande valor 
Por que se obedeceres aos estatutos do Senhor 
Ele te acrescentará riquezas, bens e prosperidade 
Não só nesta terra, mas também na eternidade 
 
Proclama-me! Leva-me aos lugares distantes 
Onde vidas sem Cristo caminham errantes 
Leva-me aos tristes e turbados de coração 
E eu lhes mostrarei o caminho da salvação 
 
Creia-me! Eu sou a fonte de água cristalina 
O livro por excelência que a verdade ensina 
Sou imparcial, sou infalível, sou digna e fiel 
Sou luz, sou espada, sou a porta para o céu. 
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BÍBLIA, O LIVRO DE MINH'ALMA 
 
José Britto Barros 
 
Livro de Deus, deleite de minh’alma  
Quando a tortura fatigante, incalma  
Me vem fazer sangrar o coração; 
Ó santo livro, em ti é que consigo  
Ouvir a voz do meu maior Amigo  
Para findar a dor e a turbação! 
 
Em ti encontro, livro inigualado,  
Condenação assaz ao meu pecado,  
Fazendo-me chorar os erros meus, 
Pois tu me mostras o ideal grandioso  
De ter na vida paz, prazer e gozo  
Na comunhão dulcíssima com Deus! 
 
Ó livro de minh'alma, quando o tédio  
Me faz sofrer e fico sem remédio  
Para atingir ventura entre pesar  
Abro-te então imerso em dissabores  
E lendo os teus ensinos findo as dores  
E sinto-me em delícias enlevar! 
 
Às vezes, no meu quarto solitário  
Abro-te e vejo o Cristo indo ao Calvário  
Na solidão sublime do ideal, 
E reanimo o peito entristecido  
Voltando logo a ser fortalecido  
Pelo poder que tens, livro imortal! 
 
Ó minha Bíblia, meu maior tesouro!  
Falte-me tudo aqui, não tenha eu ouro  
Percam-se os livros que comigo estão!  
Mas que perdures, ó meu livro santo,  
Fazendo-me cessar dorido pranto  
E me trazendo fé, consolação! 
 
Em ti escuto a voz de Deus falando, 
Entre conselhos sábios me guiando  
Pela jornada incerta do viver! 
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Oh! quando sigo aquilo me prescreves  
Não erro nunca e nem momentos breves  
Eu gasto no caminho em meu perder. 
 
Ó minha Bíblia, o amor de Deus me fala 
Em tuas páginas santas e me embala  
No som feliz dos cânticos dos céus!  
Amor que tu descreves em poesia  
A me apontar o aurifulgente dia  
Em que verei a Deus sem mais ter véus! 
 
Ó minha Bíblia, quando tudo falha,  
Quando perco na vida uma batalha,  
Quando amigos me faltam seu amor,  
Oh! eu em ti encontro alento raro  
E entre deleites doces tenho amparo  
Para esquecer as agruras da dor! 
 
Bendito livro de minh'alma aflita!  
Milhões de vezes, sim, sê tu bendita,  
Escritura de Deus, joia sem par! 
E que por todo este lidar da vida  
Eu sorva em ti a graça imerecida  
Do Deus amor - teu tema singular! 
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QUAL É A CENA MAIS LINDA DA BÍBLIA?  
 
Silvino Netto 
 
Será a da Criação, 
O Jardim do Éden, 
Na beleza de sua diversidade,  
Com as flores brotando, 
Os frutos colhidos 
Pela primeira vez? 
Será a expressão de Adão 
Ao receber de presente  
Uma mulher perfeita, linda, 
Esculpida por Deus? 
Será o choro de parto 
Do primeiro ser nascido de mulher? 
Será Abrão olhando para as estrelas, 
As areias do mar 
Ao conceber a extensão da promessa 
De ser o pai de multidões? 
Ou no momento exato 
Da execução do filho amado? 
Não sei... 
Será a cena mais linda 
O abraço dos gêmeos separados 
Jacó e Esaú...? 
O encontro de José em lágrimas 
Perdoando seus irmãos...? 
Ou aquela cestinha rio abaixo  
Conduzindo o nenê Moisés 
No seu destino de libertador de Israel? 
Será o Mar Vermelho se abrindo 
E a euforia do povo liberto do cativeiro...? 
 
Quão difícil escolher a cena mais linda da Bíblia! 
 
Será a derrubada dos muros de Jericó...? 
A cidade reconstruída...? 
Daniel saindo da cova dos leões...?  
 
Será a cena mais linda 
Aquela do anjo anunciando a Maria 
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Que ela foi a escolhida 
Para dar à luz ao menino Jesus? 
Ou a multidão de anjos 
Cantando glória a Deus nas alturas 
No evento magnífico 
Do nascimento do Salvador do mundo? 
Será o berço-manjedoura, 
Hóspede do Rei dos reis, 
Na beleza de sua simplicidade 
Iluminado pelas estrelas de Belém? 
 
Quantas cenas lindas 
Se passam em minha memória 
E me deixam na dúvida 
Da subjetividade de escolher 
A mais bela  
Das cenas narradas na Bíblia! 
 
Mas, hoje, uma cena  
Bateu-me forte! Deslumbrou-me! 
A cena que se passa na crucificação! 
Mas não é a beleza da dor de Jesus 
A cena que elegi! 
A mais linda 
Que os olhos da emoção 
Me fizeram ver 
Foi o Cristo crucificado, 
Em sua angústia, escarnecido, 
Desprezado, ensanguentado? 
Não, ainda não! 
A cena mais linda que vi 
É a expressão do olhar do ladrão 
Crucificado ao lado de Jesus! 
Que cena linda a súplica 
Daquele homem condenado: 
JESUS, LEMBRA-TE DE MIM... 
Como soa forte e linda 
A expressão: LEMBRA-TE DE MIM... 
E o esplendor da cena se completa 
Com a resposta da voz enfraquecida de Jesus: 
FILHO, HOJE MESMO, ESTARÁS, 
COMIGO, 
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NO PARAÍSO!  
ESTA É A CENA!  
A mais bela que sinto no momento! 
Cena que me remete ao PERDÃO, 
A SALVAÇÃO, 
A ENTRADA DE UM PECADOR ARREPENDIDO,  
DA CRUZ À GLÓRIA DOS CÉUS! 
 
Cena linda que me faz cantar: 
GLÓRIA, GLÓRIA,  
AS HARPAS TOCAM JÁ! 
É O SANTO CORO, DANDO GLÓRIA A DEUS 
POR MAIS UM REMIDO ENTRAR NOS CÉUS! 
 
 
Difícil escolher a cena mais linda 
Das histórias que a Bíblia nos conta, 
Não é? 
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FAROL NA ESCURIDÃO 
 
Jairo de Oliveira 
 
Maná espiritual que desce do céu para os homens  
Escritura Sagrada para nos instruir diariamente  
Lâmpada para os pés são teus preciosos ensinos  
Manifestação inerrante, inspirada divinamente. 
 
Reúne sessenta e seis livros no total  
Contempla duas alianças ou testamentos  
Organizada em capit́ulos e versićulos  
Biblioteca que congrega os mandamentos. 
 
No topo da lista dos best-sellers em todo o mundo  
Seu nobre conteúdo fascina a humanidade  
Revela o perfeito caminho de volta para Deus  
Legit́imo manual de amor, paz, justiça e verdade. 
 
Nenhuma mente humana ou mesmo o conjunto delas  
Poderia produzir textos com tanta maestria 
Seu cumprimento comprova a sua veracidade 
Cada dia há a consumação de uma nova profecia. 
 
Se creres que existe um Deus no céu e desejares conhecê-lo  
A Escritura é a vereda pela qual deves seguir 
Precisas ler a Palavra com coração sincero 
Somente assim entenderás a razão do teu existir. 
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A BÍBLIA 
 
Jénerson Alves 
 
Quando entro numa igreja, 
Fico emocionado 
Com o barulho das páginas 
De um livro folheado. 
Este livro, a Bíblia, é 
Regra de prática e fé 
De todo e qualquer cristão. 
Há luz nos conselhos seus, 
É a Palavra de Deus, 
Mensagem de salvação. 
 
Foi por iluminação 
Do Divino Espírito Santo 
Que este livro foi escrito 
Com amor, fé e quebranto. 
Jesus Cristo é o seu tema, 
tem canto, salmo, poema, 
Exortação, disciplina, 
Livra das coisas mundanas, 
Escrito com mãos humanas, 
Mas com mensagem divina. 
 
Da Ciência à Medicina 
Seu brilho doou requinte. 
Honrado por Leibnitz, 
Robert Boyle e Da Vinci, 
Mendel, Pasteur, Galileu. 
Isaac Newton o leu 
E estudou as profecias, 
Mudando a vida dos seres. 
A Bíblia possui saberes 
Que não são mitologias. 
 
Ela inspira melodias 
A vários compositores. 
É ensinada por mestres, 
Profetas, padres, pastores, 
Influencia a cultura, 
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A arte, a literatura, 
Com inefáveis lauréis. 
Faz distinções dos extremos, 
Perseguida por blasfemos 
E seguida por fiéis. 
 
Quem a lê, coloca os pés 
Na firme estrada do Bem. 
Impactou Lew Wallace 
E Antony Flew também. 
É sublime o seu estudo! 
A quem pensa saber tudo 
Ela mostra novo aspecto, 
Modifica o ideal, 
Eleva sua moral, 
Fortalece o intelecto. 
 
Gera fé no circunspecto 
Mediante a pregação 
E no coração encarna 
De quem crê com o coração. 
Um grão de fé torna massa, 
Ensina a lei pela graça 
E o juízo pelo amor, 
Mostrando que a vida é bela, 
Sua leitura revela 
O caráter do Senhor. 
 
Um Anjo ministrador 
Instrui a todo o que crê. 
Por quem não lê, ela é lida 
Na vida de quem a lê. 
Possui função terapêutica, 
Cristo é a chave hermenêutica 
Pra sua compreensão, 
Ciência da consciência, 
É o mapa da existência, 
A bússola do coração. 
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ESPERANÇA SEMEADA 
 
Israel Belo de Azevedo 
 
Uma Bíblia na estante, 
Na presença dos nossos olhos, 
É convite constante, 
A ser aceito um dia. 
  
Uma Bíblia aberta, 
Em casa, no escritório, 
É símbolo de que é verdade certa, 
A ser obedecida no futuro. 
  
Uma Bíblia lida, 
Lida com um programa 
Que inspira para a vida, 
É jornada de bem. 
  
Uma Bíblia estudada, 
Com o cuidado de quem quer mais, 
É comida sagrada 
Que fortalece o corpo e a alma. 
  
Uma Bíblia praticada 
É vida corrigida, quando necessário, 
É vida abençoada 
Com uma graça que se pode ver. 
  
Uma Bíblia presenteada 
Como um gesto de afeto 
É esperança semeada 
Para iluminar uma história. 
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LENDO A BÍBLIA 
 
Amos R. Wells 
Trad. Sammis Reachers 
 
Eu supunha que conhecia minha Bíblia,  
Lendo-a em pedaços, aleatoriamente.  
Hoje, um pouco de "João" ou "Mateus",  
Depois um fragmento de "Gênesis".  
Alguns capítulos de "Isaías",  
Alguns "Salmos"; o vinte e três,  
O capítulo 12 de "Romanos",  
O capítulo 1 de "Provérbios".  
Sim, pensei que conhecia a Bíblia.  
Mas descobri que uma leitura completa  
Era algo diferente a se fazer, 
E o terreno me parecia desconhecido  
Quando li a Bíblia de capa a capa.  
Para aqueles que tratam a Coroa da Literatura 
Como não tratam nenhum outro livro:  
Alguns parágrafos desconectados,  
Uma espiada distante e impaciente: 
Provem um método mais digno,  
Deitem um olhar amplo e consistente;  
Vocês se ajoelharão admirados  
Quando lerem a Bíblia em sua totalidade. 
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SUA PALAVRA  
 
Edwin Hodder 
Trad. Sammis Reachers 
 
Sua Palavra é como um jardim, Senhor,  
com flores brilhantes e bonitas;  
E todo aquele que busca pode colher 
Um lindo buquê ali.  
Sua Palavra é como uma mina profunda e quente;  
E joias ricas e raras  
Estão escondidas em sua profundidade insondável  
Para todos que procurem ali. 
 
Sua palavra é como um guia de estrelas,  
Milhares de raios de luz.  
Eles fulguram para guiar o viajante,  
E iluminam o seu caminho. 
Sua palavra é como um arsenal,  
Onde soldados podem consertar  
E encontrar para a guerra diária da vida  
Todas as armas necessárias. 
 
Oh, que eu ame sua preciosa Palavra;  
Que eu explore a mina;  
Possa colher suas flores perfumadas;  
Que sua luz me ilumine.  
Oh, que eu ache meu armamento nela;  
Sua palavra é minha espada confiável,  
Aprenderei a lutar contra todos os inimigos  
A batalha de Senhor. 
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TROVAS 
 
Deusdedit Rocha 
 
Eis meu povo a padecer 
As mais horrendas agruras; 
Tudo por desconhecer 
As Sagradas Escrituras. 
Os 4.6 
 
A chuva que cai dos céus 
Todo grão fecundará; 
A palavra que é de Deus 
Vazia não voltará. 
Is 55.10,11 
 
Diz a Bíblia sabiamente: 
Colhe o homem o que plantou, 
Vai depender tão somente 
Daquilo que semeou. 
Gl 6.7 
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A PALAVRA DE VIDA EM AÇÃO 
 
Autor desconhecido 
 
A Palavra revoluciona 
A Palavra impulsiona 
A Palavra impressiona 
A Palavra direciona 
A Palavra educa 
A Palavra ensina 
A Palavra fascina 
A Palavra conserva 
A Palavra preserva 
A Palavra santifica 
A Palavra purifica 
A Palavra edifica 
A Palavra qualifica 
A Palavra robustece 
A Palavra enriquece  
A Palavra acontece 
A Palavra envolve 
A Palavra resolve 
A Palavra move 
A Palavra comove 
A Palavra converte 
A Palavra manda 
A Palavra encanta 
A Palavra quebranta 
A Palavra levanta 
A Palavra vê 
A Palavra prevê 
A Palavra provê 
A Palavra regenera 
A Palavra supera 
A Palavra impera 
A Palavra forma 
A Palavra transforma 
A Palavra reforma 
A Palavra é luz 
A Palavra conduz 
A Palavra introduz 
A Palavra reluz 
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A Palavra é viva 
A Palavra é santa  
A Palavra é pura 
A Palavra é energia 
A Palavra é profecia 
A Palavra é sabedoria 
A Palavra é unção 
A Palavra é revelação 
A Palavra é riqueza 
A Palavra é fortaleza 
A Palavra é ouro 
Afinal, o que é a Palavra de Deus? 
 
A Palavra é tesouro 
A Palavra é alimento 
A Palavra é mantimento 
A Palavra é suprimento 
A Palavra é pão 
A Palavra é água 
A Palavra é azeite 
A Palavra é leite 
A Palavra é maná 
A Palavra é manjar 
A Palavra é mel 
A Palavra é ceia 
A Palavra é lâmpada 
A Palavra é buzina 
A Palavra é trombeta 
A Palavra é bandeira 
A Palavra é credencial 
A Palavra é distintivo de campeão 
A Palavra ressuscita 
A Palavra salva 
A Palavra cura 
A Palavra perdoa 
A Palavra é arma 
A Palavra é suprimento 
A Palavra é equipamento 
A Palavra é escudo 
A Palavra é espada 
A Palavra é capacete 
A Palavra é broquel 
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A Palavra é cinturão 
A Palavra é cinto 
A Palavra é fogo 
A Palavra esconde 
A Palavra revela 
A Palavra fecha 
A Palavra abre 
A Palavra ataca 
A Palavra contra-ataca 
A Palavra multiplica 
A Palavra surpreende 
A Palavra defende 
A Palavra é torpedo que racha o crânio dos opositores 
Ela é a palavra de Deus. 
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A BÍBLIA 
 
Dr. Robert G. Bratcher  
 
Palavra Divina, Palavras Humanas 
Chegando do infinito silente 
soa a voz muda do Verbo, 
que, sem verbos, transmite 
a sua mensagem inefável. 
Possuídos do Espírito divino, 
os mensageiros ouviram o silêncio cerrado, 
entenderam a Palavra indizível 
e com coragem e fervor a proclamaram. 
Agora esta mensagem dormita 
no berço de manuscritos rotos e puídos, 
esperando o toque vivificante 
do mesmo Espírito criador. 
Traços misteriosos, rabiscos exóticos, 
poderão estes signos inertes acordar? 
Quem lhes infundirá vida? 
Quem lhes dará voz e palavras? 
Vem, sopro ressuscitador! 
Sopra, vento inspirador, 
naqueles que traduzem a eterna mensagem divina 
em termos efêmeros, deste tempo, deste lugar. 
Que, por meio de palavras simples e claras, 
se apregoe o evangelho pela Pátria amada; 
que a Boa Notícia seja anunciada a todos, 
oferecendo-lhes esperança firme e eterna vida. 
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A BÍBLIA SAGRADA 
 
Antônio de Campos Gonçalves 
 
Este livro, quando o leio 
não é simples devaneio, 
passatempo, ou distração; 
a leitura que lhe faço 
é constante, passo a passo, 
mas em busca de lição. 
 
As lições que o livro encerra 
têm mensagens não de terra, 
têm mensagens, sim, de Deus; 
são lições do amor divino, 
que balizam meu destino 
e joeiram planos meus. 
 
Tê-lo em mãos e na cabeça 
é mui fácil que aconteça, 
muitos sabem ser assim; 
contudo o valor de fato 
é sentir o seu relato, 
tê-lo mesmo dentro em mim. 
 
Tê-lo comigo, estimado, 
serenamente estudado, 
consultado com amor; 
pois tenho nele a verdade, 
a soberana vontade, 
a vontade do Senhor. 
 
Bem sei: a Bíblia Sagrada 
é verdade revelada, 
é mensagem singular; 
é meu livro diferente 
que repete para o crente: 
com Jesus procure estar. 
 
Com a Bíblia, que perdura, 
antevejo, por ventura, 
o meu ditoso porvir; 
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devo, pois, sereno e atento, 
no divino ensinamento 
confioso prosseguir. 
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ENSINA DE FATO 
 
Antônio de Campos Gonçalves 
 
No livro por excelência, 
chamado Bíblia Sagrada, 
o que tem preeminência 
é a verdade revelada. 
 
Verdade, lição divina, 
que a todos, de fato, ensina, 
sem receios, sem temor; 
verdade que o mundo sente 
ser verdade diferente, 
ser verdade do Senhor. 
 
Do Senhor, mensagem pura, 
mensagem de salvação; 
para todos, porventura, 
divina revelação. 
 
Este livro de que falo 
comigo devo levá-lo, 
para o ler e praticar; 
mas a todos recomendo: 
procurem ficar sabendo 
o quanto lhes pode dar. 
 
O livro ensina de fato, 
põe balizas para o bem; 
é divino o seu relato, 
igual nenhum livro tem. 
 
O livro, pois, revelado, 
para todos registrado, 
todos devem conhecer; 
a Bíblia, o livro divino, 
singular no seu ensino, 
é de todos, tem de ser. 
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A BÍBLIA 
 
Artur Menezes 
 
Como te quero, minha Bíblia amada 
e te admiro no esplendor da luz 
que irradias ao contar a história, 
cheia de lances, de renúncia e glória 
do mui querido Salvador Jesus. 
 
És o refúgio que vislumbro logo. 
Sinto as proezas e os ardis nefastos 
do inimigo de minh’alma, e então 
cinjo-te ao peito e com tremente mão, 
abro tuas páginas que absorvo em haustos… 
 
És a amiga, a companheira dócil, 
o guia, o manto, o relicário meu… 
O refrigério, néctar dessedente, 
o fino orvalho que refresca a mente, 
a conselheira que o Senhor me deu. 
 
Tudo que sou aos teus ensinos devo, 
tudo que faço é inspirado em ti; 
se toscanejo, vens beijar-me a fronte; 
em minha vida és o meu santo monte 
lá onde esqueço quanto já sofri… 
 
Em Ti, Jesus, ó Mestre amado e puro, 
está presente do princípio ao fim, 
em cada história, profecia ou canto, 
do Salvador se descortina o manto… 
Quedo sorrindo por te ver assim. 
 
Ó minha amiga, minha Bíblia amada, 
à tumba almejo te levar um dia 
quando da morte já sentir o efeito 
e for levado ao seu profundo leito, 
desejo sigas minha companhia. 
 
Ao ressurgir no chamamento santo, 
rompendo o manto, sem da morte o véu, 
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te abraçarei contra meu peito em luz, 
te mostrarei ao meu Senhor Jesus 
e subiremos – tu comigo – ao céu. 
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ONDE ESTÁ O TESOURO DO PASTOR? 
 
Tomaz de Aquino 
 
O tesouro do pastor está na Bíblia 
É lá que escava todo dia 
O filão da escura gruta 
Em busca da sabedoria 
 

Aprende a transformar com alegria 
Em pedra cara e preciosa 
Toda pedra bruta, sem valia 
Fazendo joia rara e glamorosa 
 

Lá no livro sagrado 
Através de oração silenciosa 
O conhecimento é repassado 
Para tirar o espinho e deixar somente a rosa 
 

É lá na Santa Escritura 
Que encontra resistência 
Para quebrar a rocha dura 
Com muita fé e com muita paciência 
 

Não cansa da repetida luta 
Não pensa em desistência 
Porque tem sempre uma pedra bruta 
Precisando de sua leniência 
 

Lá no livro selado 
Encontra a determinação 
De ser servo fiel e honrado 
Que busca a transformação 
 

Para poder retirar a dor 
De muito coração 
Que ainda não conhece o amor 
Por isso não pratica o perdão 
 

Na Bíblia Sagrada 
Encontra o seu maior filão 
Escava a pedra enterrada 
Nela bota um coração 
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A rocha dura é transformada 
Numa aliança eterna e inquebrável 
E aquela pedra bruta e desvalorizada 
Vira uma pedra preciosa e invendável 
 

Era dura e sem valor 
Agora é lapidada e graciosa 
Pelas mãos de um Deus de amor 
Que age de forma silenciosa 
 

Está na Bíblia Sagrada um livro sem igual 
Que tudo transforma, que tudo santifica 
Que coloca o bem no lugar do mal 
E que tudo vivifica 
 

Que tudo modifica 
Que dá Paz e que dá alegria 
Que tudo purifica 
Virando verdade o que era fantasia 
 

Por isso a Palavra do Senhor 
É mais importante do que o ouro 
Porque é palavra de amor 
Porque é o mais valioso tesouro 
 

A Palavra de Deus é tesouro real 
Que traça e ferrugem não consome 
Só serve para o bem, nunca para o mal 
E é dada de graça através do seu nome 
 

Por isso quando perguntamos 
Onde está o tesouro do pastor? 
A resposta logo encontramos 
Na palavra de Deus, o nosso Salvador 
 

Por isso tem que ser procurada 
Nas páginas da Bíblia Sagrada 
Cheia de vida abundante e de emoção 
Que mostra um mundo vindouro 
De glória, de honra e de salvação 
E diz que onde está o nosso tesouro 
 

Aí estará o nosso coração. 
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XII 
 
Francisco Carlos Machado 
 
Este livro de capa preta, 
antologicamente organizado em versos 
dos mais diferentes estilos, 
me leva para dentro de mim, 
e sempre na experiência de lê-lo 
encontro minha alma e o meu coração. 
Nele bilhões de leitores sabem que 
a verdade máxima é simples 
e fora puramente revelada, 
sendo possível ouvir a voz de Deus nos desertos, 
nos cumes dos montes, 
e no mais profundo íntimo dos homens. 
 
É certo que a mitologia grega, 
todas as crenças remotas 
e a esperança messiânica dos judeus 
e de outros povos, nele se materializou 
em um carpinteiro que não tinha onde declinar 
a cabeça, amava as crianças, as prostitutas 
e os pecadores pobres e ricos, 
no qual andando com eles interagia e os fazia sorrir. 
E tudo demonstra que realmente ele é o Cara 
que todas as civilizações dispersas de Babel sonhavam. 
 
Este livro de capa preta é o mais bonito, 
e o mais perigoso da história. 
O clássico que fez surgir santos, 
e também alimentou confusão e loucura, 
na mente de muitos que no folhear de suas páginas 
nada entendem e jamais entenderão suas linhas. 
Devido a isso as piores guerras estrondaram, 
derramando sangue de inocentes 
e de exércitos de ignorantes. 
 
Ele é o outro pão que diariamente me alimenta 
nas escuridões e nos dias claros da existência. 
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QUANDO EU LEIO O TEU LIVRO... 
 
Mário Barreto França 
 
Quando eu leio, Senhor, o teu Livro Sagrado 
Na inspiração de Jó, Isaías, Amós, 
Sinto que vivo estás no texto consultado 
E escuto a tua voz!... 
 

Quando perlustro ansioso o Novo Testamento 
E leio as preleções sublimes de Jesus, 
Eu noto que se aclara o meu entendimento 
Por tua excelsa luz... 
 

E essa voz sempre amiga e terna me convence 
Das faltas, da justiça e do juízo final, 
Fazendo-me saber que só a Ti pertence 
A vida universal. 
 

Quando eu leio, Senhor, teu código divino, 
Que exalta a fé e o amor de Paulo ou de Davi, 
Eu sigo sem parar meu plácido destino, 
Com o pensamento em Ti!... 
 

E peço humildemente o teu auxílio forte 
Para vencer o mal, para fazer o bem, 
Levando a quem soluça entre as sombras da morte 
A esperança do Além!... 
 

Pois revelaste ao mundo a tua Maravilha 
Através de lições desse livro sem par, 
Em que a Ciência, as Leis, as Artes, tudo brilha, 
Para Te consagrar... 
 

Quando eu leio, Senhor, teus santos estatutos,  
Desde a primeira frase à última oração, 
Sinto que estás em mim, em todos os minutos 
De minha adoração!... 
 

Ensina-me, portanto, a dizer a verdade 
Que canta no teu Livro a aleluia do Amor, 
Para que o mundo veja a tua santidade 
- Tua glória, Senhor! 
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ACRÓSTICO – S.B.B. 
 
Eliúde Marques 
 
S ingrando os rios, percorrendo campos, 
O bedecendo ao ide de Jesus, 
C aminheira das novas do Evangelho 
I mplantando a Palavra em plena luz, 
E is a SBB em sua missão 
D e dar a Bíblia à Pátria há tantos anos, 
A ssistindo até os índios em colônias 
D istribuindo víveres com amor, 
E m seu barco feliz “LUZ NA MAZÔNIA”. 
 
B íblia! Livro invencível nas batalhas, 
I mutável revelação de Deus, 
B andeira imaculada do Calvário, 
L uz que transcende o esplendor dos céus. 
I nfalível Espada do soldado. 
C risto é seu epicentro revelado, 
A Carta aberta que o Senhor nos deu. 
 
D e norte a sul da Pátria brasileira 
O Livro Santo é nova alvissareira. 
 
B íblia Sagrada, que de tuas folhas 
R aie a esperança e muitas almas colhas, 
A través desse órgão consagrado: 
S OCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL 
I mprimindo aos milhões tua mensagem, 
L ibertando os cativos do pecado! 
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ERA UMA BÍBLIA 
 
Jonathas Braga 
 
Era uma Bíblia muito antiga, de letras bem graúdas, 
Bíblia antiga que minha mãe usava há muitos anos. 
 
Era a Bíblia talvez melhor do mundo que jamais pude ver; 
Naquela Bíblia todo o dia, 
a minha velha mãe, lia e relia, 
aquilo que me havia de dizer: 
"Para que eu não pecasse, 
e pelo mau caminho não andasse, 
para eu não perecer." 
 
Aquela Bíblia antiga, era um tesouro. 
Um verdadeiro manancial de vida que para minha mãe querida, 
valia muito mais do que milhões... 
 
Hoje, passados muitos anos, reavivo na minha alma todas as lições, 
que minha mãe na Bíblia me ensinou... 
 
O mundo só me trouxe desenganos, e até a minha mãe Deus a levou! 
 
Porém, o que ela me ensinou em vida, tudo, Graças a Deus ficou! 
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O LIVRO  
 
Alfredo Mignac 
 
Era um tanto pequeno. O seu papai morrera,  
a mamãe — oh, que dor! — mamãe adoecera  
em uma noite triste!  
E hoje, no mundo ingrato, vive abandonado,  
unicamente trás no seio, bem guardado,  
o Amigo que ainda existe!  
 
Ei-lo aqui, pois, é o Livro — O Farol sempre ardente  
que ilumina nossa alma, o coração, a mente,  
e nos unge com amor!  
Por ele tenho andado em matagais perdido,  
por ele — qual soldado — eu tombarei ferido  
das lutas no fragor!  
 
Por ele, a Pátria livre, eu viverei, sorrindo,  
por ele, o doce Amigo, eu quedarei dormindo  
nos braços do Porvir!  
A tempestade, o fogo, o ribombar tremendo  
dos ríspidos canhões, tudo de mais horrendo,  
ele nos faz sentir!  
 
Previne-nos da peste e do pecado. Em cada  
página que se volve, ele bem alto brada  
contra os males da vida!  
Afasta-nos do inferno e nos conduz a Glória,  
dos deveres do Bem nos traz viva a memória,  
tem a Luz por Guarida! 
 
Os amigos da terra à nossa roda; as graças  
e os saudares e mais, nos turbilhões das praças,  
se um dia eu fosse rico!  
Porém, como sou pobre, amigos raros tenho...  
Prefiro o grande amigo — o Livro! — e com ele tenho  
riqueza. E com ele fico! 
 
Deus no céu com prazer, dos anjos é louvado,  
o Livro, aqui no mundo, é o mais abençoado  
Amigo da Razão!  
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Louvemos, com fervor, amemos este Amigo,  
que escolhe sabiamente o mais sublime Abrigo,  
— o humano Coração! 
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MEDITAÇÃO 
 
José Bezerra Duarte 
 
Divino Ensinador, sábio e potente, 
Assiste-me, Senhor, enquanto, aberto, 
O Livro teu, sem par, conservo em frente 
E sinto o teu poder de mim tão perto! 
 
Fulja em meu coração, de humilde crente, 
A aurora perenal de teu concerto, 
E, à luz do ensino teu, luz resplendente, 
Firma o meu caminhar em rumo certo! 
 
Quanta vida e poder, quanto esplendor 
Nós haurimos, a flux, nesta Escritura 
– Fonte de eternos dons, de alto valor! 
 
Quanta consolação, quanta doçura 
Há no livro inefável do Senhor! 
Toda a glória de Deus nele fulgura! 
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“O LIVRO”  
 
Rosa Jurandir Braz 
 
Tu és o Livro vindo das alturas! 
Frase por frase, vieste lá dos céus; 
Para mostrar, de Deus às criaturas, 
Toda a verdade, desvendando véus! 
 
És livro único, em cuja mensagem 
O Criador fala com amor ao homem; 
Cada capítulo, verso ou passagem, 
É raio de luz, ao qual as trevas, somem! 
 
Oh, Livro sem igual! És tu a fonte, 
O manancial inesgotável, transbordante, 
Onde a minh’alma bebe e se reanima. 
 
Tu és Livro-Tesouro! Eu sinto, ao ler-te 
Que, ao inspirar seus versos pra escrever-te 
Deus te fez caminho ao céu – Bíblia Divina! 
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EU GOSTO DE LER A BÍBLIA 
 
Jonathas Braga 
 
Eu gosto de ler a Bíblia 
Porque ela fala de Deus, 
Dos anjos e dos remidos 
E fala também dos céus. 
 
Eu gosto de ler a Bíblia 
Porque é meu livro ideal 
E afirma que das criancinhas 
É o reino celestial. 
 
Eu gosto de ler a Bíblia 
Porque é a Palavra de Deus, 
E tem consigo a mensagem 
Gloriosa que vem dos céus. 
 
Eu gosto de ler a Bíblia 
Porque dá conforto e paz 
E é mesmo um grande tesouro 
Que a todos nós satisfaz. 
 
Eu gosto de ler a Bíblia 
Porque revela o que eu sou 
E ensina que Jesus Cristo 
Por mim a vida entregou. 
 
A Bíblia é um livro inspirado 
E o não deixarei jamais: 
É o guia dos peregrinos 
E a bússola dos mortais. 
 
Por isso eu gosto da Bíblia 
Na bonança ou no revés: 
É luz para meu caminho 
E lâmpada para meus pés. 
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QUANDO LEIO A BÍBLIA  
 
Jonathas Braga 
 
Quando abro o Livro Santo em busca a um lenitivo  
porque somente dor há no mundo em que vivo,  
parece que estou vendo o Céu aberto e digo  
que é mesmo Deus que está conversando comigo.  
 
Constelações de sóis aurifulgentes brilham  
e a vastidão dos céus distantes esmerilham...  
 
A Bíblia dá-me a luz maravilhosa e bela.  
Em seus livros de fé e glória se revela  
o grande amor de Deus ao pecador perdido,  
sem paz no coração, triste e desiludido.  
 
A Bíblia me ilumina o coração e a mente  
e me enche a alma de gozo imenso, transcendente,  
e traz consolação nas horas de tristeza  
enchendo a vida de poesia e de beleza.  
 
E eu sinto em cada frase um bálsamo celeste  
que as lágrimas suaviza e o espírito reveste  
desse estranho poder que remove as montanhas  
e afasta para sempre as influências estranhas.  
 
Cada palavra é um facho a iluminar-me a trilha  
por onde hei de passar, enquanto o sol rebrilha  
iluminando a estrada, às vezes espinhosa,  
mas às vezes também amena e deliciosa. 
 
Quando eu leio e medito em seus ensinamentos, 
Encontro a doce paz dos meus tristes momentos, 
E tudo quanto é bom para me dar coragem 
Na ânsia de prosseguir no resto dessa viagem. 
 
E quanto mais eu leio a Bíblia, mais aprendo 
E a vontade de Deus mais depressa compreendo, 
Porque ela é a eterna luz que expõe o que é daninho 
E é a lâmpada dos céus que brilha em meu caminho. 
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A BÍBLIA SAGRADA 
 
Jonathas Braga 
 
Lâmpada para os pés do triste caminheiro  
que vive a palmilhar os íngremes caminhos,  
a Bíblia lhe desfaz todo o intenso nevoeiro  
e lhe mostra o fulgor do sol entre os espinhos.  
 
É o código do Céu, o único verdadeiro  
que nos fala de Deus na voz dos passarinhos  
e nos vem revelar, na morte do Cordeiro,  
a eterna redenção dos maus e dos mesquinhos.  
 
Transmitem gozo e paz essas páginas de ouro  
que escondem o maior e mais belo tesouro  
para os que estão vivendo assim, de dor em dor... 
  
Bendita seja, pois, esta Palavra Santa  
que por meio de um Justo o pecador levanta  
e o conduz, redimido, ao trono do Senhor. 
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A BÍBLIA  
 
Jonathas Braga 
 
Em ti, ó Livro Santo, se revela  
de Deus a potentíssima vontade  
para livrar a pobre humanidade  
da espiritual e tétrica procela.  
 
Palavra inspiradora, quanto és bela  
quando nos mostras a imortal verdade  
que nos pode levar à eternidade,  
cheios de vida pura, mas singela.  
 
Doutrinas divinais são encontradas  
nas tuas áureas páginas sagradas,  
ó Livro que proclama a redenção!  
 
Tu és o guia de quem vai perdido,  
és o conforto do que está ferido  
e és motivo da minha canção. 
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A PALAVRA DE DEUS  
 
Jonathas Braga 
 
Em ti, Livro abençoado, se revela  
a vontade de Deus, eterna e forte,  
para livrar o pecador da morte  
e transformar-lhe a vida pura e bela.  
 
Palavra inspiradora na procela  
e astrolábio dos que andam já sem norte,  
apontas aos que buscam melhor sorte  
o rumo de uma vida mais singela.  
 
Os teus ensinamentos são profundos  
em todos os minutos e segundos  
que eu tenha de contar no meu viver,  
 
porque tu és o Livro da verdade  
e abriste para mim a eternidade,  
quando os teus versos comecei a ler. 
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A PALAVRA BENDITA  
 
Jonathas Braga 
 
Este Evangelho santo e eternamente augusto  
não será proclamado embalde aos quatro ventos:  
semente, há de emergir da terra os seus rebentos  
e há de crescer. Crescer, até tornar-se arbusto.  
 
Um dia, seja breve ou seja ainda a custo, 
ele frondejará nos ermos sonolentos, 
dando aos cansados sombra e alívio aos sofrimentos  
dos que sonham com a paz que tranquiliza o justo.  
 
Semente que jamais se secará na terra,  
a Palavra de Deus este Evangelho encerra  
boas-novas de vida eterna e salvação  
 
e, cheia de poder, não torna a Deus vazia,  
pois colhe uma tristeza em cada alma sombria  
e deixa uma esperança em cada coração. 
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O LIVRO DE DEUS  
 
Jonathas Braga 
 
Eu tenho um livro muito interessante  
que me diz como foi o mundo criado  
e como entrou no mundo, num instante,  
o germe pernicioso do pecado.  
 
E diz como o Senhor, do Céu distante,  
um dia, viu o mundo transtornado  
e o homem, perdido, triste e vacilante,  
longe de Deus, sozinho, abandonado.  
 
E como foi Jesus o grande amigo  
levando sobre a cruz todo o castigo  
que devia esmagar o pecador...  
 
Este é o livro de Deus, o livro santo,  
o livro que mais leio e que amo tanto  
porque, entre os livros todos, é o melhor. 
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AS SANTAS ESCRITURAS  
 
Jonathas Braga 
 
Quando folheio as Santas Escrituras,  
ansioso por um bálsamo divino,  
num mundo venturoso e cristalino  
eu cuido estar, feliz entre as criaturas.  
 
Minhas tristezas, minhas amarguras  
transformam-se na música de um hino,  
como se as cordas eólias de um violino  
andassem a vibrar pelas alturas.  
 
E logo o meu espírito se eleva  
das ruínas deste mundo, rude treva,  
para as mansões miríficas da luz...  
 
Porque afinal as Santas Escrituras  
tornam felizes todas as criaturas  
que cumprem os ensinos de Jesus. 
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“TUA PALAVRA” 
 
Jonathas Braga 
 
Tua Palavra é luz que me ilumina  
través do mundo cheio de maldade,  
pois me esclarece a trilha da verdade  
que o bom caminho para o Céu me ensina.  
 
Tua Palavra é a lâmpada divina  
que enche a alma de perene claridade  
e o coração de gozo e santidade,  
na paz de Deus, dulcíflua e cristalina.  
 
Tua Palavra é que me fortalece  
e me sustenta, quando a noite desce  
e surgem tentações aqui e ali...  
 
Por isso, no meu íntimo, remido,  
Tua Palavra fiel tenho-a escondido  
pra não pecar, Senhor, eu contra ti. 
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O MELHOR LIVRO DO MUNDO  
 
Jonathas Braga 
 
Se alguém me perguntasse porventura  
qual o melhor dos livros deste mundo,  
eu lhe responderia num segundo  
que é, sem nenhuma dúvida, a Escritura.  
 
É nesse grande livro que a criatura  
encontra a paz do coração jucundo  
e pela fé no amor de Deus, profundo,  
vence o pecado e alcança a vida pura.  
 
Bendito livro, a Bíblia! Todo dia  
tenho-o ao meu lado, cheio de alegria,  
porque livro melhor não há enfim...  
 
Sua mensagem me conforta e anima  
e me transporta aos páramos de cima, 
onde há melhores coisas para mim. 
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AMO A BÍBLIA  
 
Thiago Rocha 
 
Eu amo a Bíblia,  
porque nela encontro  
revelada  
a bendita vontade de Deus.  
Ela nos fala da graça  
que nos foi outorgada,  
e nos aponta o caminho dos céus.  
 
Eu amo a Bíblia,  
porque nela aprendo  
a viver neste mundo.  
Em suas páginas de ouro,  
encontro um tesouro  
de ensino profundo,  
que me prepara a mente  
a pensar e a agir retamente.  
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela alimenta  
minha alma faminta e sedenta.  
Ela é "pablum" que sustenta.  
Ela é água que me alenta.  
Ela é o pão que me contenta.  
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela edifica  
o meu pobre coração.  
Ela é clara, é sublime,  
nas doutrinas em que imprime  
a santa revelação. 
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela me desperta  
da frieza e da apatia  
de uma vida vazia.  
Ela é uma carta aberta,  
que fala da divina sentença  
contra toda a indiferença.  



62 
 

Ela me diz que o pecado  
me torna um ser condenado. 
  
Eu amo a Bíblia,  
porque nela vejo  
o caminho da salvação.  
Por ela eu sei que Jesus,  
morrendo na amarga cruz,  
o meu pecado expiou.  
Ela diz que fui lavado  
no seu sangue imaculado,  
que da culpa me limpou. 
  
Eu amo a Bíblia,  
porque ela me orienta.  
Através da estrada escura  
ela é norma bem segura.  
Qual bússola que mostra o norte,  
me guia no vale da morte,  
e evita que fracassos  
me atropelem os passos.  
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela me conforta.  
Quando o luto, a dor, a pobreza  
enchem-me os dias de tristeza,  
quando a doença e o desengano  
me querem causar algum dano,  
quando a dureza da vida  
deixa minha alma abatida,  
eu abro a Escritura Sagrada,  
e nela encontro pousada  
para o triste coração.  
E, com a fé revigorada,  
eu sigo, então, pela estrada,  
com nova animação.  
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela me corrige.  
Se, por acaso, me esqueço  
de cumprir a lei moral,  
se algum erro ou tropeço  
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me leva à prática do mal,  
a palavra do Deus bendito,  
quando nela medito,  
as minhas falhas anota  
e me aponta o desvio da rota. 
  
Eu amo a Bíblia,  
porque é livro invencível.  
Campeão de duras batalhas.  
Contra ela o materialismo,  
tremendo e terrível,  
tem assestado as metralhas.  
E toda a sorte de ismo,  
com espadas flamejantes,  
tem investido com golpes vibrantes  
contra a sua integridade.  
Mas o livro do Senhor  
das lutas sai vencedor,  
com toda a facilidade. 
 
Eu amo a Bíblia,  
porque ela me conhece. 
Nela vejo a minha vida  
como se fora no espelho. 
Vejo nela refletida  
a imagem do homem velho.  
Vejo, também, renovado,  
o meu ser regenerado  
pelo poder do Evangelho. 
 
Eu amo a Bíblia,  
porque amo o seu autor. 
Eu amo a Bíblia,  
porque vejo o Criador  
em suas páginas revelado. 
Eu amo a Bíblia, 
porque nela tenho encontrado 
meu querido Salvador. 
Eu amo a Bíblia, 
porque é mapa imperecível, 
porque ilumina os passos meus. 
Eu amo a Bíblia, 
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porque é roteiro sagrado, 
porque é livro inspirado, 
porque é a Palavra de Deus. 
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O LUGAR DA BÍBLIA  
 
Thiago Rocha 
 
A Bíblia me acompanha, dia a dia,  
desde o primeiro brilho da razão.  
A Bíblia, qual farol, sempre alumia  
o caminho de minha embarcação.  
 
A Bíblia é mestra de invulgar valia,  
no ensino, no saber, na educação.  
A Bíblia é permanente companhia  
na caminhada para a salvação.  
 
Quero a Bíblia ao meu lado, sempre aberta,  
quer na hora feliz ou quer na incerta.  
Tendo a Bíblia comigo não me aflijo. 
  
Com ela sou valente, forte e rijo.  
Com a Bíblia, antegozo aqui os céus,  
e ao meu lado parece andar meu Deus. 
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MINHA BÍBLIA  
 
Eliúde Marques 
 
Eu amo a minha Bíblia já velhinha,  
marcada pelo tempo e manuseio;  
amo o que ela me diz nas entrelinhas,  
quando contrita sua mensagem leio.  
 
Eu amo a Bíblia e nesse livro creio  
achar o prumo que minha vida alinha;  
do Antigo ao Novo Testamento é meio  
que à vida eterna o homem encaminha. 
  
Eu amo a Bíblia e hei de sempre amá-la,  
páginas santas em que Deus nos fala  
do Seu supremo amor que ao céu conduz.  
 
Livro bendito, fonte cristalina  
que salva, refrigera e ilumina  
e dá conhecimento de Jesus! 
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A BÍBLIA  
 
G. M. 
 
És dos livros, um dos mais antigos, majestoso,  
Elevando povos na compostura e na nobreza.  
Logo, tudo se nos mostra mui sagrado, precioso.  
Livro, tens como teu autor o Deus da Natureza.  
 
Séculos, trevas, falsa luz, tudo vences glorioso,  
Revelando a cada povo morto, com fraqueza,  
A Verdadeira Vida, que só vem do Deus bondoso,  
Para quem pratica o bem e odeia a torpeza.  
 
Dizes mal: Aqui é o lugar; hoje é tempo do perdão,  
Que do Novo Testamento é a nobre e rica herança.  
E, como provas disso, dá-nos forças para a retidão.  
 
Logo, neste Livro é que a minha alma descansa,  
Liberta das coisas torpes, da sua antiga corrução,  
Bíblia, do universo todo, és a única esperança! 
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A BÍBLIA  
 
Stela Câmara Dubois 
 
Fonte de Paz, que em borbulhões de luz  
Abre dos céus a entrada luminosa!  
Guia que os passos dúbios me conduz,  
Sol fecundante! Inspiração gloriosa! 
Meu Tesouro!  
 
Fonte de Paz! E dessa fonte viva  
Nasceu o Autor da Grande Redenção!  
Nublem-se os astros pela noite estiva,  
Eu tenho luz e paz no coração!  
Meu Prazer!  
 
Guia! Funesta se afigura a vida,  
Quando cresce a Razão do Pensamento!  
És tu, Fanal, que as trevas intimida,  
No marasmo das mágoas dás alento,  
Meu Consolo!  
 
Sol fecundante! És Sol, porque és Verdade,  
Ó minha Bíblia, ó meu Amor primeiro,  
Males dissipas, dás felicidade,  
Outorgas ao coração caminheiro  
Proteção!  
 
Inspiração gloriosa em fé conquisto,  
Quando às tardes me inclino sobre ti  
E quando a aurora em júbilo avisto,  
Em tuas páginas vejo o que não vi:  
Minha Glória! 
 
Tesouro meu! Quem pode avaliar  
A joia eterna que de ti promana!  
Livro profundo, Livro singular,  
Que enaltecer não pode a mente humana,  
Ó pórtico do céu!  
 
Prazer e proteção, consolo e glória,  
E tudo, tudo a que minh’alma aspira,  
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Encontro em ti, ó Livro de Vitória,  
Imaculado Livro que me inspira,  
Para louvar a Deus!  
 
Na alegria ou na dor, na vida inteira,  
Quero-te, ó Livro, junto ao coração!  
O término do mundo se aligeira,  
Para que eu veja a tua exaltação,  
Ó Bíblia, ó minha Bíblia! 
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MINHA BÍBLIA  
 
Paulo Lício Rizzo  
 
Bíblia! tua luz divina em facho alcandorado  
Levou à minha mente a glória da verdade,  
A paz e o conforto...  
 
Meu coração febril, então desesperado,  
Achou, num mundo hostil e cheio de maldade,  
Um remansado porto!  
 
Bíblia! eflúvio doce em meio da amargura,  
Canto de amor na mata escura e tenebrosa  
Dos ódios desta vida...  
Fazes lembrar a mãe que exorta, carinhosa,  
A filha mui querida! ...  
 
Compasso da existência a apontar bem certo 
Ao viajor cansado as rotas da justiça  
E a porta do infinito!  
Eu quero ter-te aqui, aqui sempre bem perto, 
No fragoroso ardor desta agitada liça  
Por onde eu periclito!... 
 
Quero sentir-te quente, a acalentar-me a alma,  
Quero sentir-te clara, a iluminar-me a fé,  
Rasgando no horizonte esplendorosa luz,  
E quero, ó, quero, sim, em ti encontrar calma,  
Poder e proteção, ao vacilar-me o pé  
Ao peso esmagador da esmagadora cruz... 
 
Porque essa Bíblia Santa é muito mais que ensino,  
É bússola certeira em todo desatino,  
É uma espada e é broquel, é espírito e é vida,  
É bálsamo eficaz pra alma dolorida...  
Eu amo, sim, eu amo essas páginas belas  
E reconheço e vejo em todas, todas elas,  
Palavra de censura ou maternal carinho,  
A lâmpada aos meus pés e a luz no meu caminho... 
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BÍBLIA 
 
Celso Diniz 
 
És a palavra inspirada 
Por Deus, a santos varões. 
És espada que penetra 
No imo dos corações. 
 
Para o pobre, és riqueza; 
És água para o sedento. 
Pão tu és para o faminto; 
Para o cansado, és alento. 
 
És o livro mais querido, 
E tens sido perseguido 
Por inimigos da cruz. 
 
Em ti se encontra a Verdade; 
E, no andar pra eternidade, 
Do viajante és a Luz! 
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PORQUE AMO A BÍBLIA 
 
Alfredo Mignac 
 
Amo a Bíblia, porque ela nos refarta 
De Amor, de Paz, de Luz e de Alegria! 
Amo a Bíblia, porque ela é a Magna Carta 
Que Deus aos filhos com ternura envia! 
 
Amo a Bíblia, porque ela nos aparta 
Do pecado, que as almas entibia! 
Praza a Deus pelo mundo se reparta 
A Luz que do seu Todo se irradia! 
 
Ó Bíblia, amo o Teu nome, amo-te tanto 
Que sem ti, grande Livro, vil asceta 
Seria da Tristeza e do agro Pranto! 
 
Em teus versos refulge a sã Verdade 
Por onde creem o filósofo e o poeta, 
- Abrigo da Velhice e Mocidade! 
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A SAGRADA ESCRITURA 
 
Antônio Costa 
 
“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, 
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça;” (2 Timóteo 3:16) 
 
Se queres nesta vida terdes prosperidade, 
Adquirir sabedoria e grande cultura... 
– Examinai diariamente a Sagrada Escritura 
Para terdes senso, paz, amor, felicidade! 
 
Se queres nesta vida a teu filho educar 
Para te dar muito prazer e nunca amargura; 
– Examinai diariamente a Sagrada Escritura! 
Que ela te mostrará por onde se deve andar. 
 
Se queres que no mundo a justiça sobressaia 
Então levas essa Palavra como um atalaia; 
– Pregas Jesus Cristo como o único salvador! 
 
Para então todo aquele que em Sua palavra crê 
Seja regenerado através de Seu poder... 
E comece a semear em vez de ódio – o AMOR! 
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O LIVRO DOS LIVROS 
 
Aristides Ferreira Neto 
 
Bíblia 
Livro dos livros, 
Palavra do Grande Deus, 
Revelação da vontade do Criador para os seus. 
É a bússola que aponta a exata direção 
Que me leva até ao porto da eterna salvação. 
É o farol que ilumina meu roteiro tão escuro 
E me ajuda a conseguir chegar a salvo e seguro. 
Ela é a Palavra viva, Palavra santa e eficaz 
Para me livrar do ódio, para me trazer a paz; 
É a mensagem celeste que o Senhor me endereçou 
Dizendo que Jesus Cristo, por mim, na cruz se imolou. 
É lâmpada para os meus pés e luz para meus caminhos, 
Me guia junto a flor e também entre espinhos; 
Dirige minha vida em perfeita segurança 
E me afirma que só Cristo é a âncora da esperança. 
Do princípio até ao fim ela é a verdade 
Que Deus quis manifestar para toda a humanidade; 
Ela tem a Lei divina com os santos mandamentos, 
Orienta meu viver nos mais difíceis momentos; 
E fala da salvação que é somente pela graça, 
Recebida pela fé por todo aquele que abraça 
O Cordeiro imaculado que derramou seu sangue 
Que, para o redimir, sobre a cruz morreu exangue. 
A Bíblia é o livro santo que ensina ao ser humano 
Discernir o bem do mal e, também, de todo engano; 
Indica a vereda certa por onde devo seguir 
Para o verdadeiro alvo eu poder sempre atingir. 
É o livro que esclarece todo o plano do bom Deus 
E que mostra ao pecador qual o rumo para os céus; 
Ela é a Palavra eterna e que nunca há de falhar, 
Céus e terra passarão, mas ela não vai passar; 
Ela fala-me de Deus e do seu imenso amor. 
Amemos todos a Bíblia, a Palavra do Senhor! 
 
 
 
 



75 
 

A BÍBLIA  
 
Waldemira Mesquita 
 
Se abro aqui no começo, leio sobre a criação. 
Um pouco mais adiante, fala-me de Abraão, 
de Moisés, de Josué, de Débora e de Sansão. 
De reis e muitos profetas, cujos nomes aqui estão. 
 
Se no meio abro a Bíblia, o livro de Salmo dirá: 
"O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará". 
Agora vem o principal: leio a vida de Jesus, meu Salvador, sem igual. 
 
Mas os feitos dos apóstolos, aqui também nós achamos 
Mais as treze cartas de Paulo, e as chamadas cartas gerais. 
 
E aqui o Apocalipse... Quantas riquezas encontramos! 
 
Por isso amo a Bíblia, a Bíblia que Deus nos deu. 
Ela diz que Deus é Pai, e, salvo, sou filho seu. 
Assim feliz vou na vida, com minha Bíblia querida. 
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O LIVRO DOS SÉCULOS 
 
Artur Marques  
 
 
Estás cansado? Abre a Palavra Santa  
E nela encontrarás descanso para teu ser...  
A luta pela vida é tamanha... é tanta...  
E só a Bíblia, somente a vida faz vencer.  
Estás enfermo? Mal? Talvez sem esperança?...  
Tens médicos de fama à tua cabeceira?  
Tanta sabedoria humana, e não alcança  
Esse mal descobrir na hora derradeira!  
Porém, dentro da Bíblia, um médico existe;  
Dos médicos, o Rei. Aquele que não falha...  
Recorre ao seu saber. Ora. Clama. Insiste;  
E esse Médico santo, a tua dor atalha.  
Vives atribulado? É grande teu martírio?  
Não tens o que comer? Não tens o que vestir?  
Olha, no alto céu, a ave; e no campo olha o lírio,  
E o coração sereno, então, hás de sentir.  
Desperta, pecador, do mísero letargo  
Do mundanismo vil, que a alma te sufoca,  
Pois o cálice do iníquo é, no fundo, amargo...  
Alija-o de ti. Não o leves mais à boca.  
Bebe do cálice, sim; mas o cálice formoso  
Que é a Bíblia Sagrada! E, do céu, o conteúdo  
É néctar perenal; líquido saboroso!  
Dele podes beber; não faz mal... bebe tudo!  
Homem! Tu podes ser sábio, ou mesmo ignorante!  
Um príncipe, um rei potentado ou plebeu!  
Se da Bíblia, porém, a alma estiver distante,  
Sem ela o que farás? Qual o destino teu?...  
Não vivas, pois, sem essa espada refulgente;  
Atira-te ao combate, avança, sem temor  
De Bíblia em punho! Vai mostrando a toda gente  
Que essa espada tudo vence pelo amor! 
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OBRIGADA, SENHOR!  
 
Autor desconhecido 
 
Obrigada, Senhor,  
Pela Bíblia que inspiraste  
E que em tuas veredas me conduz,  
Pois lâmpada ela é para os meus pés  
E no meu caminhar  
Dia após dia  
Derrama a tua luz.  
 
Obrigada, Senhor,  
Pela mensagem única de amor  
Que ao mundo a Bíblia traduz:  
Amor que vem do céu, buscando os homens...  
Amor que foi à cruz.  
Amor que salva! Ampara! Revigora!  
Amor que encarnou  
No bom Jesus!  
 
Obrigada, Senhor,  
Porque esta Bíblia  
Através dos maus tempos preservaste  
Como Palavra tua.  
Santa,  
Imorredoura,  
Que, por amor,  
Ao homem tu legaste.  
 
Aberta,  
Ela descobre ao coração faminto  
Pão que desce do céu,  
Água vivificante;  
E ao duro coração atinge e fere  
Qual espada de dois gumes, penetrante. 
Para aquele que a lê e aprecia  
Ela se torna uma fonte de alegria  
Ajudando a vencer  
A tentação.  
 
Obrigada, Senhor,  
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Por este Livro  
Que meus primeiros passos modelou,  
E fazendo-se luz  
No meu caminho  
A amar a Deus e ao próximo  
Me ensinou.  
E entre as bênçãos sem par  
Que me tens dado,  
A Bíblia é constante,  
Agora e no passado  
E, assim, expresso minha gratidão.  
 
Obrigada, Senhor,  
Pelo teu Livro,  
Pois é firmada nele que te sirvo  
E certa estou da tua salvação. 
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TROVAS SOBRE A BÍBLIA  
 
Assis Cabral  
 
A Bíblia é um farol brilhante,  
Donde emana toda a luz  
Que aponta, a alma humana errante,  
A Salvação por Jesus.  
 
Eu leio a Santa Escritura  
Desde a minha mocidade,  
Pois quero uma vida pura  
Cada dia e em cada idade.  
 
Como há de purificar  
O mancebo os atos seus? 
Lendo atento, devagar  
A Bíblia do excelso Deus. 
  
Lê a Bíblia que terás  
Vida autêntica e feliz.  
Amor, santidade e paz,  
Numa reta diretriz.  
 
A Bíblia é a Carta de Deus  
Aos homens. Carta Inspirada.  
Como acertar com os céus  
Sem ler a Bíblia Sagrada? 
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QUERO  
 
Pereira de Assunção  
 
Quero ler, quero estudar,  
nos livros buscar a luz  
de sábios ensinamentos.  
Quero dos mestres guardar  
tudo quanto ao bem conduz,  
em sublimes pensamentos.  
Quero encher a minha vida  
dos bons exemplos que tenho  
através da sã leitura.  
E durante a minha vida  
— no ardor do ideal que mantenho  
seguir estrada segura...  
Quero aprender, no que leio,  
coisa boa, salutar,  
para minha elevação.  
Quero viver, sem receio,  
nessa grandeza sem par;  
— mente sã num corpo são.  
Quero o tempo aproveitar  
bebendo os belos conceitos  
que confortem meus anseios;  
— Fugir do mal, sem parar,  
corrigindo os meus defeitos  
pelos defeitos alheios!  
E quero, acima de tudo,  
seja o Livro Sagrado  
a leitura preferida.  
Pois a Bíblia é um forte escudo  
— barreira contra o pecado — 
e Vida da minha vida. 
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A BÍBLIA  
 
Jônatas Braga  
(Traduzido e adaptado)  
 
Inspiração suprema da bondade,  
a Bíblia enche de luz a humanidade  
nos desvarios seus!  
 
A Bíblia é o grande código do mundo,  
e mostra quão sublime e quão profundo  
tem sido o amor de Deus!  
 
Ela é o farol que brilha nas procelas  
e guia para o porto as caravelas  
dos míseros mortais!  
 
Ela é a luz que nos transes lancinantes  
abre caminho para os navegantes  
através dos temporais!  
 
Aqueles que se sentem exauridos,  
e magoados, e tristes e oprimidos  
nas grandes provisões,  
 
somente neste livro sacrossanto  
podem achar o ensinamento santo  
que anima os corações!  
 
Os que sofrem acídulas tristuras  
e suportam horrores e amarguras,  
cheios de privação,  
 
nesse livro bendito e poderoso  
esperança, conforto e bom repouso,  
enfim encontrarão!  
 
Livro por excelência que ilumina  
e o bom caminho ao pecador ensina,  
a Bíblia satisfaz  
 
a ansiedade do espírito afligido  
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que procura no mundo dolorido  
consolação e paz!  
 
Ela é a fonte da linfa cristalina  
Que dimana da perfeição divina  
em límpidas caudais,  
 
e enche o céu, e enche a terra e enche o infinito  
a sede mitigando ao peito aflito  
que padece demais!  
 
Nessas páginas de ouro e de poesia  
podem achar os tristes a alegria,  
os réus, o perdão;  
 
os oprimidos podem achar gozo  
e todo os cansados, o repouso  
de uma feliz mansão!  
 
Jamais pode existir livro tão santo   
que da graça de Deus nos fale tanto  
e com tão grande amor!  
 
Outro livro jamais pode a verdade  
nos ensinar com tanta autoridade  
e com tanto fervor!  
 
Passa uma geração... desaparece...  
porém o Grande Livro permanece  
aberto ante os mortais!  
 
— Ele revela Deus e a eternidade  
e aponta para a pobre humanidade  
e caminho da paz! 
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OS ESTATUTOS DE DEUS  
 
Mário Barreto França  
 
Livro inspirado em que o Senhor nos fala  
De um transcendente e divinal amor,  
Onde o perfume do perdão trescala  
E a graça se abre qual risonha flor;  
A Bíblia encerra tudo o que é de belo,  
De santo e puro, verdadeiro e belo,  
Mas é do Bem o imarcescível dom.  
 
Livro bendito em que Jeová revela  
Toda a grandeza do seu coração.  
Em cuja história cada herói anela  
A luz da Crença para a Perfeição.  
A Bíblia tem para qualquer pessoa,  
Que do pecado foge aos seus ardis,  
Uma esperança para tornar-se boa.  
Uma promessa para ser feliz!  
 
Livro que guarda como recompensa  
Um lenitivo para consolar  
O que procura na mansão da crença  
A paz que o mundo não lhe pode dar.  
A Bíblia é escrínio da Sagrada história  
De Adão e Eva de Caim e Abel,  
Da punitiva dispersão inglória  
Dos edificadores de Babel.  
 
Livro que salva do Dilúvio às águas  
Um novo mundo na arca de Noé;  
E, para do homem confortar as mágoas,  
Mostra em Abrão a verdadeira Fé;  
A Bíblia é um céu, brilhando no estrelário  
De um gênio — Isaque, de um valor — Jacó  
E em José — sonhador extraordinário,  
É a salvação de Israel e Faraó... 
 
Livro sagrado em que Jeová nos dita  
Pela voz de Moisés a eterna Lei  
A carta magna de Canã — bendita.  



84 
 

Onde o Senhor é Deus, é Pai, é Rei.  
A Bíblia é a fonte de eternal poesia,  
A inspiração do canto emocional,  
É um tesouro de lírica harmonia.  
É o reino do Saber e do Ideal.  
 
É Josué, bravo e forte, ante os perigos.  
É Rute humilde convertida a Deus,  
É Débora vencendo os inimigos,  
É Davi derrotando os filisteus,  
É o sábio Salomão erguendo o Templo,  
É Samuel a julgar com retidão,  
É Elias dando em sua vida o exemplo  
Da mais pura e leal consagração.  
 
É o bravo Gideão com os seus trezentos  
Conquistando a vitória em Midiã.  
É Josias relendo os mandamentos  
E restaurando o Templo com Safã...  
É Neemias, em lágrimas, pedindo  
A Deus auxílio e... que do rei obtém  
Todos os meios para ir reconstruindo  
O muro, em ruína, de Jerusalém...  
 
É Jó que sofre com paciência tudo  
E diz: "Do nada vim e irei para lá...  
Deus me deu posses e as tomou... contudo  
Bendito seja o nome de Jeová...  
E Isaías falando a Deus em sonho  
"E, eis-me aqui, envia-me, Senhor!"  
E Jeremias, súplice e tristonho,  
Lamentando o seu povo pecador.  
 
É Daniel, calmo e bom, que se deixara,  
Por Deus, lançar na cova dos leões  
É Jonas que a Nínive aconselhara  
Voltar a Deus na luz das orações;  
São todos os cantares dos poetas  
Mostrando, em versos, o esplendor do céu,  
São todas as mensagens dos profetas  
Do altar de Deus descortinando o véu... 
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Livro cuja leitura boa é um misto  
De conselhos, avisos, repreensões...  
E que nos dá, na anunciação de Cristo,  
Novo vigor aos fracos corações.  
A Bíblia é mil promessas e esperanças  
De um paraíso e um céu sorrindo assim:  
Nos roseirais das bem-aventuranças,  
No Éden de Amor que não terá mais fim.  
 
É um coro de anjos que dos céus descera  
As cortinas azuis para cantar  
"Glória a Deus nas alturas! Paz na terra  
Boa vontade aos homens para amar!"  
É a reverência humilde dos pastores  
É a adoração dos Magos, é também  
A esperança do mundo, aberta em flores  
No risonho presépio de Belém.  
 
É João Batista, o precursor sagrado,  
Preparando nas margens do Jordão  
A seara em que o Messias revelado  
Plantaria o Evangelho do perdão;  
É a chamada dos Doze para a luta  
Da Descrença, da Fé, do Bem, do Mal.  
É a força da vontade resoluta  
De melhorar o mundo desigual...  
 
É a luz reveladora do Milagre,  
É a palavra eloquente que seduz,  
É o sofrimento infamente de uma cruz;  
Mas é também a glória imorredoura  
De quem, vencendo a morte, ressurgiu,  
Para ofertar a graça salvadora  
A todo coração que à fé se abriu...  
 
É a conversão de Saulo, o transformando  
No arauto do Evangelho — o pregador — 
Que fez da vida o sol do Amor, brilhando,  
Que traz no corpo as marcas do Senhor;  
E o testemunho verdadeiro e estoico  
De todos os discípulos leais,  
Em cujas vidas o valor heroico  



86 
 

Prega a verdade e não se cala mais...  
 
É Paulo e Silas presos ferozmente,  
Mas inda fortes para a Deus louvar; 
É a confissão de um carcereiro crente:  
— "Senhores, que farei para me salvar?" —  
É Pedro a um coxo a proclamar, sereno:  
— "Não tenho prata, mas isto eu te dou:  
Em nome de Jesus, o Nazareno,  
Levanta-te, anda!" — E ele se levantou...  
 
É o Gênesis de toda a obra divina,  
O Apocalipse da revelação,  
É o Velho Testamento da Doutrina,  
É o Novo Testamento do Perdão,  
É o Passado chorando na saudade,  
É o Presente que avisa o Bem e o Mal,  
É o Futuro a brilhar na integridade  
Da Justiça de Deus, na Hora-Final... 
  
É finalmente o sacro relicário  
De prece e bênção, de poder e luz;  
Que mostra ao mundo, no alto do Calvário,  
O sacrifício eterno de Jesus;  
A Bíblia é tudo o que é de belo e nobre,  
De puro e santo, forte e varonil:  
— Doce esperança para o povo pobre!  
— Luz salvadora para o meu Brasil! 
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A BÍBLIA  
 
Stela Câmara Dubois  
 
Se estás cansado, o Livro dá descanso.  
Se estás descrente, o Livro te esclarece.  
Se estás aflito, o Livro é teu remanso,  
Porque Sua Palavra permanece.  
 
Se estás com sede, o Livro dessedenta.  
Se perseguido, o Livro é fortaleza.  
Se estás sem norte, o Livro te orienta.  
Inspirado por Deus, ele é grandeza.  
 
É divina Semente. Nasce e cresce.  
Nele há poesia, encanto, luz e prece,  
E o coração tem olhos para ver.  
 
Conta a História do Amor-eternidade.  
É patrimônio para a humanidade.  
LIVRO DOS LIVROS! FONTE DE PODER! 
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A BÍBLIA 
 
Carlos Ribeiro Rocha 
 
Senhor! Não tive estudos, nada sei, 
mas recebendo a tua inspiração, 
posso exaltar a tua santa Lei, 
cantar bem alto a tua salvação. 
 
Neste soneto, pois, render-Te-ei 
meu preito de eviterna gratidão, 
na tua Lei, Senhor, meditarei 
na dúvida, no gozo e na aflição. 
 
Tua Lei revelaste aos pequeninos, 
noite fizeste para os poderosos, 
mistério para os mestres e rabinos. 
 
Teu santo Livro tenho sempre aberto, 
porquanto nestes traços sinuosos, 
Tu sabes escrever perfeito e certo! 
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LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS 
 
Norma Penido 
 
“Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” 
E dissipando as trevas esta palavra bendita 
Iluminou os meus passos e me deu direção 
Num tempo obscuro em que minh’alma aflita 
Vagueava sem paz e sem ter a salvação 
Com o coração triste, ferido pelos espinhos 
Que se ocultavam entre as flores dos caminhos 
As decepções sofridas sufocavam a minha alegria 
E com uma bagagem de dores, pela estrada eu seguia 
Então... Um milagre interrompeu a minha caminhada 
Foi quando alguém me apresentou a Bíblia Sagrada 
E ela entrou no meu coração com tanta veemência 
Que mudou meus pensamentos e a minha existência 
Foi como um farol, que brilha numa noite escura 
A Bíblia chegou, dissipando a minha desventura 
“Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho” 
Já não tropeço em pedras, ando com fé entre espinhos 
E quando me cercam as adversidades desta vida 
Na palavra de Deus recebo a vitória prometida 
Se estou triste, nela encontro o prazer e a alegria 
Se erro o caminho, ela é a bússola que me guia 
Se me enfraqueço, nela eu tenho o meu sustento 
E quando sinto fome, a Bíblia é o meu alimento 
Lâmpada para meus pés... Luz para a eternidade! 
Que conduz o homem no caminho da felicidade 
Que dissipa as trevas e ilumina os seus passos 
Para que ele não caia, no mais terrível dos laços 
Que é chegar à eternidade, sem a salvação... 
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O VALOR DA BÍBLIA 
 
Norma Penido 
 
Hoje é o dia da Bíblia sagrada 
E ao vê-la com júbilo sendo aclamada 
O meu coração pergunta comovido: 
Tens dado à Bíblia o lugar merecido? 
 
Perdoe-me... Ó palavra bendita e santa 
Pela minha negligência que é tanta 
Te conheço há tanto tempo e só hoje percebi 
Que tão pouco tenho falado de ti... 
 
Perdoe-me... Porque te deixo sempre fechada 
Como bibelô sobre o móvel, empoeirada 
Tens mistérios insondáveis para me revelar 
Mas nunca te abro, para te ouvir falar 
 
Admiro tantas coisas, e não vejo a tua beleza 
Em tudo procuro valores e não acho a tua riqueza 
Com muita ousadia, de vários assuntos falo 
Mas se falam de ti, com timidez eu me calo 
 
Mas hoje, prometo que vou te valorizar! 
E que no meu coração, farei o teu altar 
Onde quer que eu for, te levarei comigo 
Para guiar meus passos ao seguro abrigo 
 
Pois tu és, uma linda história de amor! 
Uma história, cujo próprio Deus é o autor 
Outorgada com sangue naquela rude cruz 
Quando pelos nossos pecados morreu Jesus 
 
Por isso minha Bíblia, eu vou te valorizar 
Em todo tempo, ocasião, e em todo lugar 
Nos campos ou na cidade, de ti vou fazer menção 
Para que todos os perdidos, encontrem a direção 
Pois tu és a palavra, santa, bendita e fiel 
Que abre na terra, uma porta para o céu... 
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MEU LIVRO PREDILETO (ESCOLA DOMINICAL) 
(Versos infantis) 
 
Jonathas Braga 
 
A Bíblia é um livro precioso,  
o livro que mais eu leio  
e o livro em que sempre creio,  
com resultado real.  
 
É meu livro predileto  
e sempre o trago comigo,  
quando aos domingos eu sigo  
pra Escola Dominical.  
 
É o livro mais excelente,  
o livro melhor que existe  
para dar prazer ao triste  
e nos afastar do mal.  
 
Por isso nunca o abandono  
e só por ele me oriento  
quando afinal me apresento  
na Escola Dominical.  
 
Gosto de ler esse livro,  
o mais útil que conheço  
e que tenho em alto preço  
pra a vida espiritual.  
 
Por que então o deixaria,  
pelo mais fútil pretexto,  
se a Bíblia é o único texto  
da Escola Dominical? 
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ALGO SOBRE A BÍBLIA  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Há um Livro repleto de glória,  
Oriundo da mente de Deus,  
Que comanda os destinos da história  
De gentios, cristãos e judeus.  
 
Este Livro, a Bíblia sagrada,  
É das bênçãos de Deus o arsenal;  
Da vontade divina gravada  
É painel de tesouro real.  
 
Atentemos na santa Palavra  
E ganhemos beleza e poder,  
Pois o ensino de Deus é que lavra  
As arestas do nosso viver.  
 
Guarde o crente a Palavra divina  
Nos recessos do seu coração,  
É por ela que ele combina  
Os seus atos co'a santa instrução.  
 
Para os homens livrar do juízo,  
Pra salvar pecadores ateus...  
E lhes dar eternal paraíso,  
Ela insiste em levá-los a Deus. 
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O LIVRO DE DEUS  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Teu Livro, Senhor, que nos deste,  
É mina de imenso valor;  
Tens nele a mensagem celeste  
Que fala do Rei, Salvador.  
 
O Livro é divina feitura,  
É luz gloriosa, sem par;  
Seu nome é Sagrada Escritura  
E é dado pra nos educar.  
 
Teu Livro nos fala dos mundos  
Que giram na esfera estelar,  
Também dos mistérios profundos  
Dos céus, onde vamos morar.  
 
As brisas que agitam as palmas  
Que, ao sol, se aureolam de luz,  
Nos lembram as luzes nas almas,  
Que a Bíblia fulgente reluz.  
 
Do Livro a grande mensagem,  
É Cristo, o fiel Salvador.  
Seus feitos, a sua linguagem  
Traduzem de Deus o amor. 
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BUSQUEMOS A VERDADE NA BÍBLIA  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
O mundo vai ficando mais profano  
E do suplício a porta mais aberta.  
Busquemos a verdade que liberta  
No Livro incomparável, soberano.  
 
A mentira corrompe o ser humano.  
A verdade nos leva à vida certa,  
Pois por ela o Supremo nos desperta  
E nos livra do eterno desengano.  
 
A verdade que, às vezes, é severa  
Aos ouvidos hostis dos fariseus,  
É suave para quem em Deus espera.  
 
Busquemos a luz fúlgida de Deus.  
Quando a falsa ciência prolifera,  
O número aumenta dos ateus. 
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A BÍBLIA REVELA 
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Revela a santa Bíblia magistral,  
Livro do sim, sim; Livro do não, não,  
Com notável clareza e retidão  
Que é Deus, o Senhor universal.  
 
Testificam o Livro divinal  
E o madeiro, a notável transação  
A respeito da nossa expiação,  
Tendo no sangue a força de um aval.  
 
Patenteia o Livro sapiente  
Que um produto da obra lá da cruz  
É mudar um perverso num bom crente.  
 
Finalmente, este Livro nos traduz  
Que os salvos vão viver eternamente  
Em um lar de delícias e de luz. 
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A BÍBLIA EM AÇÃO  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
A Bíblia, como o sol do meio dia,  
No zênite celeste do Equador,  
Outorga a sua luz, o seu calor,  
À nossa pobre terra escura e fria  
 
Eis que por ela o grande Deus envia  
Ao povo consternado e pecador  
A Sua terna graça, o Seu amor,  
O tédio transmudado em alegria.  
 
Quando qualquer pecado em nós reponta  
A bíblica vidência o mal censura  
E com presteza o seu remédio aponta  
 
Para dar-nos de Cristo a formosura  
E a beleza que o Livro dEle conta,  
Por ela o nosso Deus nos transfigura. 
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A BÍBLIA  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Mantenha este Livro sempre aberto,  
Passe com ele as horas, passe os dias,  
Perscrute e sonde as suas galerias,  
Tomando o cabedal lá descoberto.  
 
Guarde no coração o seu tesouro,  
Aproprie-se dele sem receio,  
E você achará um poço cheio  
De bens, mais valorosos do que ouro.  
 
Por ela Deus transforma as nossas mentes,  
Através do poder do seu ensino;  
Por ela os maus se mudam em bons crentes.  
 
Por ela jornadeia o peregrino,  
Por caminhos, deveras, excelentes,  
Buscando o mui formoso lar divino. 
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A PALAVRA DE DEUS  
(O habitat da crença verdadeira)  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Nos campos da Palavra vive a crença,  
Sim, nos prados da lei santa e bendita;  
O coração da crença ali palpita  
E resfolga e aufere recompensa.  
 
Há no Livro de Deus farta despensa,  
Onde a crença daquele que medita  
Sempre encontra a fiel luz infinita  
Que provém dos arcanos da Presença. 
  
Da Palavra no vasto firmamento  
A crença fortalece, expande e enrica,  
Sempre aperfeiçoando o entendimento.  
 
Quando, afinal, a crença fortifica,  
Honra procura ser e adornamento  
Para a santa doutrina que pratica. 
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A BÍBLIA FALA  
 

Zenas de Resende Vieira 
 

Eis que a Bíblia sempre fala  
Que quem crê no Salvador,  
Num palácio ou na senzala,  
Goza divinal amor.  
 
Diz a Bíblia com clareza  
Que nem há condenação  
Pra quem faz fortaleza  
Na divina proteção.  
 
Fala a Bíblia da verdade,  
Apontando pra Jesus;  
Fala da felicidade  
Pra quem vive em Sua luz.  
 
Tem a Bíblia grande estima  
Pelo anúncio do perdão,  
Do perdão que vem de cima,  
Desde a cruz da redenção.  
 
Traz a Bíblia em seus arcanos  
Mil lições fundamentais; 
São ensinos soberanos,  
Verdadeiros, perenais.  
 
Mostra a Bíblia, em seus registros,  
Como deve o crente ser:  
Devem ser fiéis ministros,  
Bem providos de poder. 
 
Inda a Bíblia, triunfante,  
Diz que Cristo satisfaz;  
Que à pastagem verdejante  
Traz a ovelha sempre em paz.  
 
Que Ele multiplica os peixes  
E que traz nas santas mãos  
Para nós, os grandes feixes  
— As gavelas com seus grãos. 
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A BÍBLIA DIZ  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
A Bíblia nos diz que Deus, o Senhor,  
É causa de todo o bem,  
E diz ser Ele o Criador  
Do imenso céu além.  
 
Ainda a Bíblia nos diz que Jesus  
Se fez o nosso Redentor  
E que Ele deu a vida na cruz,  
Por quem é pecador.  
 
Também sobre os crentes a Bíblia diz  
Que nunca perecerão.  
Por isto o justo é mui feliz,  
Sob esta proteção.  
 
Na mão de Cristo seguros estão,  
Pois são remidos do Senhor.  
Nesta esperança da salvação  
Não há sequer temor.  
 
Ainda este livro fala do céu,  
Morada de glória e luz,  
Que lá veremos, já sem véu,  
A face de Jesus.  
 
A face augusta do nosso Senhor  
Nos céus iremos contemplar;  
Será perfeito ali nosso amor,  
Na luz do santo olhar. 
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A BIBLIOTECA DIVINA  
 
Zenas de Resende Vieira 
 
1  
Deus propôs dar um Livro divino,  
Que na terra Ele fez redigir,  
Pra orientar o veraz peregrino  
Pela senda do santo porvir.  
 
2  
Sendo o Livro, deveras, completo,  
Biblioteca Divina ele é;  
É dos livros o Livro dileto,  
O Compêndio do curso da fé.  
 
3  
O Teu Livro, Senhor, que nos deste,  
Ele é rico de grandes lições,  
E apresenta o modelo celeste  
De justiça pra as nossas nações.  
 
4  
Traz o Livro a linguagem da terra,  
Mas demonstra de Deus o poder,  
Sim, em sua estrutura se encerra  
A impressão digital do Teu Ser.  
 
5  
Quanto a este eternal monumento,  
A Escritura imutável, sem par,  
Não a pode aluir nenhum vento,  
Nenhum homem a pode mudar. 
 
6  
Se, em usando este livro, alguém erra, 
Da descrença por meio do véu,  
Este mata o destino na terra  
E impede o ingresso no céu.  
 
7  
Uns, por causa do amor ao pecado,  
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Se recusam a Cristo aceitar,  
Rejeitando o Senhor bem amado,  
Que por nós Sua vida quis dar.  
 
8  
Finalmente, eu faço um apelo,  
Me lembrando do lenho de dor,  
Incitando você a ter zelo  
Pelo Livro do bom Salvador. 
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AME A SANTA ESCRITURA 
 
Zenas de Resende Vieira 
 
Ame o jovem a Santa Escritura  
Que por Deus, qual tesouro, nos foi dada;  
Sinta bem a grandeza da ternura  
Que nas plagas do Livro é revelada. 
 
Quem despreza dos céus a sã cultura  
Não a tendo por coisa muito amada, 
Breve irá enfrentar a noite escura  
De uma vida inútil e gelada. 
 
O moço seja puro e sem engano, 
E seja sem rancor, sem altivez, 
Não seja um Esaú, que foi profano. 
 
Atenta para Cristo no que fez, 
Segundo diz o Livro soberano, 
Atenta em Sua dor e intrepidez. 
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CARTA À BÍBLIA 
 
Sammis Reachers 
 
Atlas ígneo 
Sendero luminoso 
Mapa do parakletos 
Verdade desembainhada 
Cortante pungente irmanante 
Rasgo na cortina do templo 
 
Talho no papiro do tempo 
Ancoradouro civilizacional 
Teotapeçaria 
Adaga vara-caos 
Final de todos os caminhos, 
Farol, sinal, ultimato 
Candelabro aceso pelo Sangue 
 
Tomo central do ocidental 
Cânon literário, hiero-herbário 
                Onde a vida pulsa 
 
Legislação de tudo 
Desfibrilador do mundo 
                             Educandário 
                                     & escadaréu 
 
Orquestra de virtuoses de pó 
66 partituras em mãos  
dum Espírito regente 
& magistral 
 
Cantil 
De néctar 
Ou benzetacil 
 
Hebreia epopeia & farmacopeia 
Estação fidelidade, livro de habitar 
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PEÇAS, 
REPRESENTAÇÕES 

E JOGRAIS 
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COM A BÍBLIA, UM MUNDO NOVO  
(Peça / Alegoria em 1 ato)  
 
Mário Barreto França 
 
(CENÁRIO: Uma paisagem cujo fundo é o céu nublado. Um cruzamento de 
caminhos. Atrás do cruzamento aparece um grande globo, também às 
escuras, circundado de bandeiras de vários países. Ao levantar o pano, 
uma moça, de vestidos rotos e cabelos em desalinho, com ar de desespero, 
entra pela esquerda, enquanto se ouve a música "Tristeza de Amor", de 
Kreisler.)  
 

A Humanidade  
- Deve estar muito longe ainda a aurora daquele dia em que o equilíbrio 
social e a boa vontade entre os homens hão de construir na terra o 
paraíso sonhado. Estou cansada de sofrer. Em mim se chocam todas as 
ondas de indignação dos que notam na desigualdade das posses uma 
injustiça do destino. Em mim se encarceram os pensamentos dos que 
anseiam por um mundo melhor, firmado no respeito à dignidade 
humana e no acatamento aos preceitos sagrados da justiça de Deus; em 
mim, ecoam todos os gritos dos revoltados, todos os soluços dos 
sofredores e infelizes que não acham no transcorrer da existência uma 
solução para os seus problemas, tão grandes e tão graves, pois terminam 
sempre no terreno efêmero das hipóteses, no emaranhado das coisas 
impossíveis. Os esforços dos reformadores, os sonhos dos idealistas e o 
sacrifício dos santos, nada valeram para instituir uma ordem social 
digna e justa que corresponda integralmente às aspirações dos povos. A 
intolerância dos dominadores, das castas e dos racistas provoca uma 
separação antipática entre afortunados e miseráveis, numa eterna luta 
de interesses, tornando assim o mundo num doloroso vale de lágrimas 
e protestos.  
E eu me sinto impotente para estabelecer as normas do equilíbrio social 
do mundo, para fazê-lo confiante e feliz, na ação justiceira dos seus 
líderes e nas promessas de paz de seus dominadores.  
Deve estar muito longe ainda a aurora daquele dia que há de vir como 
uma rosa abrindo-se para perfumar a vida com a essência pura da 
felicidade!  
Deve estar muito longe... bem longe... e eu me sinto cansada, tão 
cansada...  
(A HUMANIDADE deita-se diante do globo e adormece. Sonha então com 
a chegada de um cortejo de virtudes, todas em forma humana, vestidas de 
branco. Entram pela direita, dançando em volta do globo ao compasso do 
Minueto em Sol Maior de Paderewski. Entram em ordem a Mansidão, a 
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Humildade, a Bondade, a Caridade, a Fé, a Esperança, a Alegria, a Justiça 
e a Sabedoria. Quando cada virtude termina de falar, acende-se uma 
estrela no céu. Os intervalos entre os recitativos das virtudes são cheios 
pelos minuetos de Haendel, Paderewski, Beethoven e Mozart, que as 
virtudes dançam de mãos dadas. A Humanidade levanta-se e fica a escutar 
extasiada. Falam as virtudes:) 
 

A Mansidão 
Venho do céu – filha da Paz – eu trago,  
Concentrada em meus gestos, toda a essência  
Da delicada floração do Afago,  
Da pureza lirial da Paciência.  
 

Tudo suporto pelo bem de todos,  
Tudo recebo com igual sorriso,  
Retribuo com bênçãos os apodos  
Para fazer da terra um paraíso.  
 

Vivo no exemplo divinal de Cristo,  
Levando a cruz pesada do suplício;  
Vivo o exemplo dos mártires, e existo  
Para santificar o sacrifício...  
 

Em mim hás de encontrar a recompensa  
De todo o esforço bom que tu fizeres,  
Para levares o fulgor da crença  
Aos corações dos homens e mulheres.  
(Acende-se uma estrela no céu. As virtudes dão as mãos e dançam ao ritmo 
do minueto de Mozart. Ao terminarem, param. Fala a Humildade:) 
  

A Humildade  
Sou a humildade, venho da pobreza  
Da manjedoura para o horror da cruz,  
Eu sou o amor feito delicadeza  
Nos cuidados fraternos de Jesus.  
 

Vivo no riso franco das crianças,  
Na conformada submissão dos santos,  
Nas promessas das bem-aventuranças,  
Na paz dos salvos, nos sinceros prantos... 
 

Eu estou sempre ao lado dos aflitos,  
Dos que suportam tudo sem rancor,  
Dos que vivem serenos e contritos,  
Praticando a justiça, o bem e o amor.  
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Em mim terás o bálsamo divino  
À dor de tua trágica ferida,  
Para consagração do teu destino  
A todo o bem que te exigir a vida.  
(Acende-se outra estrela. As virtudes dão novamente as mãos, dançando o 
minueto de Mozart. Param, e fala a Bondade:)  
 

A Bondade  
Sou a filha do Amor, sou a Bondade;  
Vivo no coração de quem consola  
O que sofre o vazio da orfandade  
E os que vivem sem pão, pedindo esmola.  
 

Tudo sofro e perdoo; a minha vida  
É dispensar o bem seja a quem for:  
Quer seja à alma que chora arrependida,  
Quer seja ao coração sem fé e amor.  
 

Vivo dessa renúncia benfazeja  
Que em todos vê o próximo e procura  
Dar-lhe o conforto espiritual da igreja  
E o prêmio sacrossanto da ventura.  
 

Em mim terás a amiga e companheira  
De todo o tempo, alegre ou triste; basta  
Que me leves contigo a vida inteira,  
Solícita, fecunda, meiga e casta.  
(Nova estrela acende-se no céu. As virtudes dão as mãos outra vez e 
dançam o minueto de Beethoven. Param e a Caridade fala:) 
 

A Caridade  
Eu sou o próprio Amor puro e celeste,  
Pois sou a Caridade, e a Caridade  
De mil carinhos maternais se veste  
E se agasalha na benignidade.  
 

A Caridade é paciente e é boa,  
Não busca o próprio bem; sempre leal,  
Não trata com desdém qualquer pessoa  
E não se irrita nem suspeita mal.  
 

Tudo crê, tudo sofre, tudo espera,  
Tudo suporta no estertor da liça;  
Faz da verdade a eterna primavera,  
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Exaltada na glória da justiça.  
 

Na caridade, pois, terás um templo  
Onde se louva o nome do Senhor,  
Fazendo do perdão o nobre exemplo  
Do mais perfeito e do mais puro amor.  
 (De novo outra estrela acende-se no céu. As virtudes dançam outra vez 
em volta do globo o minueto de Beethoven. Param e a Fé fala:)  
 

A Fé 
Eu sou a Fé, o símbolo da crença, 
A certeza de tudo que se espera; 
E o fundamento dessa recompensa 
É ter por alvo o céu, a alma sincera. 
 

Eu sou a antevisão de um mundo novo, 
Firmado nos preceitos celestiais 
Da justiça de Deus, para que o povo 
Sinta a alegria de viver em paz. 
 

As densas trevas da incredulidade  
E o desrespeito do materialismo  
Não podem esconder esta verdade  
Que por mim glorifica o Cristianismo.  
 

Por mim despertarás desse marasmo  
Para tudo o que é nobre defenderes  
E pregares com alma e entusiasmo  
A sábia independência dos deveres.  
(Nova estrela aparece. Nova dança ao som do minueto de Haendel. Param, 
e fala a Alegria:)  
 

A Alegria  
Venho do reino das consciências puras  
Para o país dos puros sentimentos;  
Das boas obras faço mil venturas  
E das belas ações áureos talentos.  
 

Ponho na alma que aos outros se oferece  
A sublime renúncia de quem ama,  
A celeste harmonia de uma prece  
Que em cascatas de bênçãos se derrama.  
 

E esse gozo interior, com que premeio  
O que salva na vida um desgraçado,  
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Vibra e canta feliz dentro do seio  
O concerto do amor recompensado.  
 

Faze pois dessa força que te resta  
O poema sublime das virtudes,  
Para que o mundo se apresente em festa  
Na pureza das suas atitudes.  
(Outra estrela se acende no céu. As virtudes dançam ao som do minueto 
de Beethoven. Param, e fala a Justiça:) 
 

A Justiça 
Sou a justiça, a força do direito,  
A esperança dos povos oprimidos;  
Sou a espada da lei a impor respeito  
Ao valor dos pequenos e esquecidos.  
 

Sou o sonho de todos os que lutam  
Pela defesa da pessoa humana,  
E aos déspotas e maus, firmes, disputam  
O troféu dessa ideia soberana:  
 

Fazer do homem que pensa uma esperança  
– O motivo de Deus ter feito o mundo – 
Para que sua imagem e semelhança  
Demonstre em tudo o seu poder fecundo.  
 

Em mim encontrarás o eterno apoio  
Aos teus anseios de fraternidade,  
Pra separar do trigo bom o joio  
E garantir tua felicidade.  
(Torna a aparecer outra estrela no céu. As virtudes dançam mais uma vez 
o minueto de Mozart. Param, e fala a Sabedoria:)  
 

A Sabedoria  
Sou a Sabedoria; venho do alto,  
Da mansão celestial da inteligência;  
Da grandeza de Deus a Glória exalto  
Nas expressões das Letras, Artes, Ciência... 
 

Eu sou a Ideia que se fez Palavra,  
Sou a Palavra que se fez Sentença;  
Eu sou o arado do Saber que lavra  
A gleba ideal para semear a crença.  
 

Dos sábios e dos bons sou luz e escudo,  
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Dos que temem a Deus sou elmo e espada,  
Esclarecendo o mundo pelo estudo,  
E pela fé, a alma regenerada.  
 

Em mim terás prudência e santidade  
E aberto e claro o teu entendimento,  
Para a conquista excelsa da verdade,  
Para a livre expressão do pensamento.  
(Acende-se a última estrela. A Humanidade torna a deitar-se. Ouve-se 
neste instante, por orquestra, a sinfonia "Alegria do Amor", de Kreisler. 
Entra a Bíblia empunhando um grande livro. Para em frente da 
Humanidade que dorme, e fala:)  
 

A Bíblia  
Pobre Humanidade, a aurora do Dia da Ventura Universal está em 
função do acolhimento que venha a ser dado pelos homens de boa 
vontade aos preceitos de Deus, encerrados no seu LIVRO SAGRADO, 
pois, naquele dia raiará o Sol da Justiça, na glorificação majestosa da 
Santidade e do Bem, elevando todas as classes ao nível da perfeição e 
irmanando todos os povos pelos sagrados vínculos do amor. O 
desespero que te tortura a alma, Humanidade, poderá ser curado com o 
bálsamo eficaz de todas as virtudes que o teu sonho inspirador acaba de 
revelar, pois essas virtudes vivem e cantam nos ensinamentos divinos 
que as minhas páginas encerram luminosamente, a fim de te ministrar 
as lições de fé que hei de plantar ao longo da estrada tortuosa da tua 
vida! 
(E apontando para cada uma virtude fala:)  
- A Mansidão abrandará a tua cólera e te fará tolerante a todos os 
insultos, evitando as manifestações do ódio, na terrível catástrofe da 
guerra; 
 - A Humildade te dará o sublime valor dos puros e dos santos na 
piedosa capacidade de suportares os ataques do mal e as feridas da 
ingratidão;  
- A Bondade fará nascer dentro de ti uma fonte inesgotável de alegrias 
celestes, pelo consolo que hás de proporcionar a todos os que lutam na 
eterna procura da felicidade;  
- A Caridade florescerá na tua existência como um rosal de bênçãos, 
agasalhando na piedosa generosidade do amor todos os que sofrem as 
angústias da necessidade;  
- A Fé te proporcionará a confiança no céu que sorri além, dando-te o 
ânimo de desfraldares em todas as batalhas da vida o estandarte 
esplêndido da Verdade;  
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- A Esperança te concederá a firmeza da paciência e a certeza da vitória 
do Bem, galardoada com a doce recompensa da paz;  
- A Alegria será o prisma através do qual contemplarás o mundo na 
antevisão do paraíso, onde a presença de Deus garante toda a ventura 
de um céu;  
- A Justiça esclarecerá os teus juízos para que retribuas com retidão as 
sanções do código divino, a fim de seres respeitada e querida por todos 
os que verão em ti o sagrado equilíbrio do Direito;  
- E, finalmente, a Sabedoria, iluminará o teu entendimento na retidão 
da sinceridade, pois o conhecimento será suave à tua alma e entenderás 
o temor de Deus na sublime escalada dos céus, porque somente com a 
luz do Evangelho, que se irradia do Calvário para todos os recantos do 
mundo, poderás contemplar a aurora do dia glorioso da libertação que 
desponta no horizonte da vida, como um sol luminoso que anunciará a 
constituição do Reino de Deus sabre a Terra abençoada e feliz!  
(A Humanidade, como que despertando de um sonho arrebatador, 
levanta-se e eleva aos céus os braços numa atitude de súplica e fala, 
enquanto se ouve a fantasia musical de Massenet, "Meditation":)  
 

A Humanidade  
Senhor, o sonho que acabo de ter foi uma oportuna revelação da tua 
infinita misericórdia, porque a todos dás a bendita oportunidade para o 
arrependimento e para a Salvação. Desperta, pois, Senhor, os corações 
dos homens que represento, para o conhecimento da tua Verdade 
redentora, porque só com a Sabedoria encerrada no teu LIVRO 
SAGRADO poderemos construir um mundo novo, iluminado pelo SOL da 
tua justiça e florido pelos roseirais da tua bondade. Vem, Senhor, 
inspira-nos para instituirmos no Universo, que se afoga nas ondas 
revoltas da vaidade, a ordem social perfeita de um Mundo Novo, com o 
conhecimento dos teus estatutos, com os ensinamentos maravilhosos 
do teu LIVRO SANTO! Que assim seja para todo o sempre, Senhor! 
 (Neste momento todo o globo se ilumina; do teto desce uma taboleta com 
o dístico: "Com a Bíblia um Mundo Novo". E todos, Virtudes, Humanidade, 
e Bíblia cantam, em frente ao globo, o hino "Sonda-me, ó Deus":)  
 

1. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;  
Prova-me ó Pai, te peço em oração.  
De todo o mal, liberta-me, Senhor,  
Também da transgressão que oculta for.  

 

2. Vem me limpar dos vis pecados meus  
Conforme prometeste, ó meu Deus.  
Faze-me arder e consumir de amor,  
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Pois quero te magnificar, Senhor.  
 

3. Todo o meu ser, que já não chamo meu,  
Quero gastá-lo no serviço teu.  
Minhas paixões tu podes dominar  
Eu me submeto, em mim vem sempre estar.  
 

4. Lá do alto céu o avivamento vem,  
A começar em mim e indo além.  
O teu poder, tuas bênçãos, teu favor  
Concede aos filhos teus, ó Pai de amor.  
 
Cai o pano lentamente. 
FIM 
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A BÍBLIA E A SUA INFLUÊNCIA PODEROSA  
Peça teatral 
 
(Explicação: Aparece, em um canto do cenário, uma moça com vestes 
compridas e uma faixa, onde se lê: "A Bíblia", e ainda com uma Bíblia em 
suas mãos. À sua frente, e juntas, aparecem quatro moças com vestes 
compridas também e com faixas com suas respectivas inscrições. Elas 
representam em sua ordem: a Nação, a Escola, o Lar e a Igreja.)  
 

NAÇÃO — Vedes este livro? É a Bíblia. O livro mais maravilhoso, mais 
útil, mais conhecido. Eu represento a Nação e tenho uma palavra de 
agradecimento à Bíblia, porque este livro tem exercido salutar e 
benéfica influência em minha vida e em minha história. Tenho muitos 
inimigos, todos eles hipócritas, que pretendem fazer-me bem, quando 
somente males me causam; seus nomes vós os conheceis, pois que vos 
perseguem também. São eles o maldito álcool, a prostituição, os jogos de 
azar e outros mais; mas conto entre meus melhores amigos a Bíblia, 
porque ela é uma conselheira insuperável. Aponta-me um caminho 
digno a seguir e me apresenta uma base firme, sobre a qual eu possa 
levantar o edifício de minha história. Diz-me que a justiça me 
engrandece mais do que o pecado me afronta. E assim é. Eu vejo em 
minhas irmãs as demais nações. Os Estados Unidos são uma nação 
grande e próspera porque seus alicerces estão na Bíblia. Como eu quero 
ser grande também, vou incentivar a circulação da Bíblia, estimular sua 
leitura e vou reger minha vida segundo seus princípios. E por vós, que 
tem feito este Livro?  
 
A ESCOLA — Sim. Eu represento a Escola. Por mim passam todas as 
gerações, os futuros cidadãos e pais de família. Graças à influência deste 
livro, as escolas públicas tiveram sua origem na Alemanha no século XVI. 
A Bíblia contém o mais alto e enobrecedor ensinamento. Ela me ajuda a 
forjar o bom caráter na juventude; também é para mim uma muralha de 
defesa contra os ensinos do ceticismo, do materialismo e do 
racionalismo. Nela aprendi que o princípio da sabedoria é o temor a 
Jeová.  
 

O LAR — Pois, amigas minhas, eu sou o Lar, e não posso ficar atrás. 
Tenho também, como vós, uma palavra. Os lares constituem a armação 
óssea no organismo de toda nação. Devo muito a este livro. O bem que 
em mim existe, ele é que mo tem proporcionado. Leio suas páginas 
benditas diariamente. Minha vida moral está muito ameaçada, mas 
neste livro encontro força e refrigério. Os melhores lares são aqueles 
que não se apartam de suas sábias instruções. "Instrui o menino no 
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caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará 
dele."  
 

A IGREJA — Chegou a minha vez. Eu sou a Igreja, e, talvez, mais que vós, 
tenho que agradecer à Bíblia, porque em grande parte devo a ela a minha 
existência. Desempenho uma missão divina no mundo, e sou a luz 
inextinguível de Deus na terra, mas devo todas as minhas vitórias a este 
Livro. Quando me oriento estritamente por ele, a vitória me sorri; 
quando, como em alguns períodos tristes de minha história, me desvio 
de seus ensinos, o fracasso me abate. Toda a minha seiva, a tiro dali; ela 
é para mim um manancial de vida e espada invencível do Espírito. Eu a 
guardo em meu seio como a herança mais preciosa e o mais rico tesouro. 
Com ela irei sempre, de luta em luta, até a consumação dos séculos.  
 

A BÍBLIA — Tenho-vos escutado com a máxima atenção e com apurado 
interesse. Agradeço vossas palavras. Mas desejo vos dizer que toda essa 
grandeza, essa influência e esse poder não são meus. Devo-os a Cristo, o 
Filho de Deus, porque é ele o centro de minha mensagem, o coração que 
me dá vida. Sem ele, eu seria um livro como outro qualquer. Minha 
missão é proclamar Seu nome. Meu objetivo, manifestar sua glória. 
Minha ambição, que todos os homens cheguem a conhecê-lo como seu 
Salvador.  
Sim, e como o tendes reconhecido, eu sou a Bíblia. Eu abro as minhas 
páginas de ouro aos que me buscam. Para todos tenho uma mensagem 
de amor. Se estiverdes tristes, em mim achareis alegria; se estiverdes 
sedentos, eu dou a água da vida; se estiverdes famintos, eu vos regalo 
com pão substancioso.  
Eu venho de um lugar: o céu; vivo em um mundo: a terra; proclamo uma 
mensagem: o evangelho; apelo a um ser: o homem; glorifico o meu 
autor: Deus. O segredo de minha grandeza, o centro de minhas palavras 
e o selo de minha vitória é Jesus.  
Eu sou a luz: quero guiar-vos; eu sou a verdade: quero instruir-vos; eu 
sou a vida: quero salvar-vos. 
Eu sou a carta do viajante, a estrela do navegante, a espada do soldado e 
a arma invencível do cristão.  
Lede minhas palavras, pregai minhas mensagens, amai meus ensinos, 
obedecei aos meus mandamentos e vivei meus preceitos.  
Minhas vitórias e tudo mais deponho humildemente aos pés de Jesus 
Cristo.  
(Então, a Nação, a Escola, o Lar e a Igreja cantam o hino "Minha Bíblia". 
Enquanto cantam, a Bíblia se retira.) 
 

Do livro Florilégio Cristão 
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SE SUA BÍBLIA FALASSE 
Peça teatral (Mista: infantil/adulta) 
 
São quatro Bíblias, cada uma delas “vive” uma situação diferente, tem 
um dono diferente. Uma criança “conversa” com as Bíblias. As Bíblias 
“contam as suas situações” para a criança. Uma história que convida a 
refletir; como tem sido a nossa relação com nossa Bíblia? 
 

(Entra uma criança toda feliz cantando com uma Bíblia nas mãos. Logo 
em seguida entra a primeira Bíblia.) 
1ª BÍBLIA: Eu sou a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Trago 
ensinamentos que fazem o homem viver e crescer. Entretanto, nem 
sempre sou usada devidamente; muitas de nós sofremos o maltrato e o 
desprezo do homem. 
CRIANÇA: Bom dia, Bíblia! 
1ª BÍBLIA: Bom dia! 
CRIANÇA: Qual o seu nome? 
1ª BÍBLIA: Meu nome é “Casa”. 
CRIANÇA: Casa? Que tipo de nome é esse? Eu nunca tinha ouvido esse 
nome. 
1ª BÍBLIA: Ah! Eu me chamo assim, porque meu dono nunca me leva à 
igreja. Ele sempre se esquece de mim. Por isso, sempre estou triste, 
sempre fico em casa. 
(Entra a segunda Bíblia.) 
CRIANÇA: Bom dia Bíblia, como vai você? 
2ª BÍBLIA: Mal, muito mal. 
CRIANÇA: Por quê? 
2ª BÍBLIA: Porque ninguém abre as minhas páginas a fim de lê-las. A 
semana toda eu fico na estante de livros. Se por acaso alguém me abre, 
acho a luz tão forte, que chego a ter dor nos olhos. 
CRIANÇA: É porque o seu dono não sabe como são preciosas as suas 
páginas e que através de você, ele pode conhecer todas as maravilhas de 
Deus e ter um crescimento espiritual. 
2ª BÍBLIA: Ele diz que não entende o que lê e que tenho muitas páginas. 
Às vezes, ele me pega para ler e logo me joga para o lado e liga a televisão 
e fica dando boas gargalhadas, ou me deixa aberta no Salmo 91, achando 
que é suficiente. Por isso, eu estou tão mal. 
(Entra a terceira Bíblia) 
CRIANÇA: Bom dia Bíblia! 
3ª BÍBLIA: Bom dia... 
CRIANÇA: Você parece triste. 
3ª BÍBLIA: Estou mesmo. Eu pertenço a um menino, quando ele me leva 
à igreja, usa-me como se eu fosse uma bola. Ele me joga em qualquer 
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lugar e me deixa cair e eu estou ficando muito gasta. Às vezes, ele me 
esquece no banco ou em qualquer outro lugar, só vai dar falta de mim 
muitos dias depois, e diz: “Devo ter esquecido em algum lugar.” Por isso 
estou triste. 
(Entra a quarta Bíblia) 
CRIANÇA: Bom dia Bíblia, você parece feliz! 
4ª BÍBLIA: Muuuuuuuuuuuuuito... 
CRIANÇA: Por quê? 
4ª BÍBLIA: Porque eu sou o livro mais lido no mundo, tenho instruções 
claras de como o homem deve viver, não tenho desenhos, nem fotos na 
maioria dos livros. Mas tenho ensinamentos descritos com palavras, que 
ilustram a maneira como o homem deve agradar a Deus. 
O ensino mais importante que eu trago é sobre o próprio Filho de Deus, 
o Senhor Jesus. 
Em muitas passagens trago as instruções de Deus, Ele nos diz: 
- Olhem para Jesus, sigam a Jesus, façam o que Ele fez, falem como Ele 
falou, amem como Ele amou, sejam o mais parecidos possível com Ele. 
Jesus tinha prazer na Palavra de Deus. 
Jesus venceu a satanás. 
Jesus demonstrou bondade para com todas as pessoas. 
Jesus ama seus inimigos. 
Por isso sou feliz, porque as minhas páginas são ricas e mais doces que 
o mel. 
CRIANÇA: Esta é a minha Bíblia. Ela é a Palavra de Deus, Através dela 
Deus fala conosco. Nós precisamos cuidar dela e usá-la cuidadosamente 
e com grande respeito. Muitas pessoas têm o privilégio de ter uma Bíblia, 
outras não. Agradecemos a Deus por sua Palavra para que vivamos e 
cresçamos diariamente. 
 
 
Fonte: Site Cantinho Das Histórias Bíblicas 
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BÍBLIA, LIVRO DE DEUS 
(Peça teatral) 
 
Personagens: FÉ - (uma jovem, trajando longa túnica branca, no peito a 
palavra FÉ); seis jovens - (com vestes comuns, cada qual trazendo sua 
Bíblia e um cartaz), uma universitária. 
 

Cenário: duas ou três cadeiras e uma pequena mesa. Em cima da mesa 
está uma Bíblia. 

 

Universitária - (entra lendo uma revista secular) Que artigo 
interessante! (continua a folhear a revista) Ah! Já ia esquecendo de que 
prometi à professora da Escola Dominical ler a Bíblia diariamente. 
(Apanha a Bíblia que está na mesa, deixando em seu lugar a revista). A 
Bíblia será mesmo a Palavra de Deus? Sou crente, mas o professor de 
Ciências diz que há tanta coisa errada na Bíblia e meus colegas vivem 
zombando de mim, quando afirmo que Deus criou o mundo e tudo mais. 
Será que eles têm razão? (senta-se, pensativa). 
 

FÉ - (entrando) Jovem universitária, não deixe que esmoreça a sua fé. A 
Bíblia é verdadeiramente a Palavra de Deus! Ela é o único guia para uma 
vida feliz e útil. É a luz que conduz os homens para a vida eterna. Para 
fortalecer sua fé, vou lhe apresentar seis provas de que a Bíblia é a 
Palavra de Deus. (Estende o braço para a porta; um a um vão entrando os 
jovens, e se colocando ao lado da Fé) 
 

1º jovem - A Bíblia é composta de 66 livros: 39 estão no Velho 
Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por uns 40 homens, 
num período de mais de 1600 anos. Apesar de seus autores terem vivido 
em épocas diferentes, a mensagem central da Bíblia é uma só: "Deus deu 
o seu Filho para morrer por nós, a fim de nos salvar!". Só há uma 
explicação para isto: os 40 autores foram homens inspirados por Deus. 
Este fato prova a UNIDADE da Bíblia. (levanta seu cartaz, onde se lê: 
UNIDADE) 
 

2º jovem - Hoje é possível encontrar a Bíblia completa, ou em porções, 
traduzida em mais de 2.000 línguas. Nada de sua beleza e força se 
perdeu nessas traduções. A Bíblia adapta-se perfeitamente a todas as 
línguas, lugares, culturas e povos. A UNIVERSALIDADE da Bíblia prova 
que ela é a Palavra de Deus. (levanta seu cartaz, onde se lê: 
UNIVERSALIDADE) 
 

3º jovem - Através dos séculos a Bíblia tem sido preservada. Os homens 
tentaram destruí-la e proibir sua leitura, todavia nem o fogo, nem a água, 
nem a crítica, nem o tempo, tiveram jamais o poder de exterminá-la. Ela 
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tem resistido firmemente a todos os ataques. A PRESERVAÇÃO da Bíblia 
por cerca de 4.000 anos é prova de que ela é a Palavra de Deus (levanta 
seu cartaz, onde se lê: PRESERVAÇÃO). 
 

4º jovem - A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Nunca nenhum 
outro livro, em todos os tempos, teve mais edições do que ela. As 
multidões jamais se cansam de lê-la e ouvir sua mensagem. Essa 
popularidade, através dos séculos, prova que a Bíblia é a Palavra de Deus 
(levanta seu cartaz, onde se lê: POPULARIDADE). 
 

5º jovem - As profecias da Bíblia têm se cumprido fielmente. Basta 
lembrar as profecias sobre o nascimento, missão e morte de Jesus, que 
se cumpriram literalmente. Deus é o único que conhece o futuro. O 
cumprimento das profecias bíblicas é a prova de que a Bíblia é a Palavra 
de Deus (levanta seu cartaz - PROFECIA). 
 

6º jovem - Deus usa a sua Palavra, a Bíblia, para transformar vidas e 
mudar corações. Não há um só problema da vida humana que não tenha 
resposta na Bíblia. Aqueles que obedecem às suas orientações, 
reconhecem que ela é o livro por excelência para todos os assuntos. Esse 
poder da Bíblia é prova de que ela é a Palavra de Deus (levanta seu cartaz 
- PODER). 
 

FÉ - Estes e muitos outros fatos provam que a Bíblia é a Palavra de Deus. 
Firma o seu coração nesta verdade. Ama a Bíblia e obedece aos 
princípios nela contidos. Será feliz e abençoada, hoje e sempre. 
 

Saída dos atores e apresentação de uma música especial. 
 
 

Fonte: SEDELIM – Confederação Batista Nacional 
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A BÍBLIA VITORIOSA 
 Peça teatral 
 
Personagens: Narrador, Cristão, Preocupação, Bíblia, Cristã, 3 amigos. 
A cena começa no centro do palco, apenas uma cadeira no centro. Quem 
faz o papel de Bíblia terá uma faixa com o nome de sua personagem, o 
mesmo acontece com a Preocupação. 
 
NARRADOR:  Vamos ver agora um Cristão. Suas experiências 
representam algo que acontece com cada pessoa que trata de servir a 
Deus. 
(Entra Cristão. A Preocupação fica em volta dele) 
CRISTÃO: Ah! Quantos problemas que tenho. São tantas dificuldades 
ultimamente. 
Minha esposa está doente, meus filhos têm problemas na escola, meu 
patrão reclama muito porque não consigo me concentrar no meu 
trabalho. Minhas dívidas aumentam cada dia mais. Que fazer? 
PREOCUPAÇÃO: Eu não te avisei que não podia acreditar nas doces 
palavras do pastor e dos teus amigos da igreja? Eles te enganaram. 
BÍBLIA: Espera! Tenha ânimo! Eu tenho as promessas fiéis de Deus, tais 
como esta: “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para 
o bem daqueles que amam a Deus.” Romanos 8:28 
PREOCUPAÇÃO: Mentira! Não faça caso deste livro de contos. 
BÍBLIA: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas 
necessidades em glória, por Cristo Jesus.” Filipenses 4:19 
PREOCUPAÇÃO: Não é certo! 
BÍBLIA: Deus em Sua Palavra disse para nos conservarmos livres do 
amor ao dinheiro, raiz de todos os males, e contentarmo-nos com o que 
temos, e Ele mesmo afirma: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.” 
Hebreus 13:5 
PREOCUPAÇÃO:  Não é certo! Deus não o fará. 
BÍBLIA: Em 1ª Pedro 5:7 diz: “Lançando sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 
PREOCUPAÇÃO: Outro engano. Esqueça estas palavras falsas. 
BÍBLIA: Lembre-se: “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.” 
Filipenses 4:13 
PREOCUPAÇÃO: Mentirosa, não acredite nela. 
BÍBLIA: Jesus disse: “Não se preocupem com suas próprias vidas, 
quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto 
ao que vestir. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e 
amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de 
pequena fé?” Mateus 6:25 e 30 
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PREOCUPAÇÃO: (Furiosa, grita) Mentira! A Bíblia mente. 
CRISTÃO:  Já chega! Cala a boca enganadora! Já vi que a preocupação é 
um pecado para o crente. Mostra a falta de confiança na fidelidade de 
Deus. 
A preocupação acusa Deus de ser mentiroso. 
É uma hipocrisia um crente dizer que tem fé em Deus seguir duvidando 
da sua Palavra. 
Confiarei no meu Senhor, Deus Todo Poderoso. 
Você (apontando para a Preocupação), suma, vá embora. Não te 
escutarei mais. 
PREOCUPAÇÃO:  Está bem, crente tonto. Eu vou, logo encontrarei 
outros que me escutarão. 
(Todos saem) 
NARRADOR: É certo: A maldade da preocupação encontra facilmente 
suas vítimas, mesmo entre os cristãos. 
Olhem, ela já está voltando. 
(Entra a cristã com um saco cheio de papéis com nome de enfermidades. 
A preocupação se aproxima...) 
PREOCUPAÇÃO: Ah amiga! Vejo você com tantos problemas. Vou te 
ajudar mostrando com o que deves ter cuidado e preocupação. (Cola na 
cristã os papéis tirados do saco) 
CRISTÃ: Ai, ai. Me dói... 
PREOCUPAÇÃO: Gostei de ver como reages com estas dificuldades. A 
forma como contrai a testa e retorce as mãos. É certo que vai de mal a 
pior. Vou lhe dar mais quatro presentinhos. 
(Preocupação apanha mais papéis para colar em Cristã. Entram 3 
amigos) 
AMIGO 1: Ei amiga! Que aconteceu contigo? 
CRISTÃ: As preocupações me matam. 
AMIGO 1: Não sabe que a preocupação é um pecado porque faz mal ao 
corpo? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:16-17: “Vocês não sabem que são 
santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém 
destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá;” A preocupação 
enfraquece e às vezes destrói o templo de Deus que é teu próprio corpo. 
AMIGO 2: Ninguém pode orar com fé e preocupar-se ao mesmo tempo. 
Lembra? “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; 
porque ele confia em ti.” Isaías 26:3 
AMIGO 3: A preocupação é um pecado porque prejudica o nosso 
testemunho de cristão. E o Senhor Jesus mandou: “Assim brilhe a luz de 
vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” Mateus 5:16 
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CRISTÃ: Sim, agora entendo. Quando demonstro ao mundo que não 
confio em Deus, não estou dando um bom testemunho. 
AMIGO 1: A palavra de Deus diz: “Não andem ansiosos por coisa alguma, 
mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.” Filipenses 
4:6-7. Cristo disse também, em Mateus: “O pai sabe vossas 
necessidades...” “Busquem primeiro o Reino de Deus e receberão 
também estas outras coisas...” 
AMIGO 2: Este é o segredo: Adorar a Deus com gratidão e orar a Deus 
com fé. Isso traz tranquilidade para a alma. 
CRISTÃ: Obrigado meus irmãos. Farei o que Deus manda (ao falar vai 
retirando os papéis). Vou orar pedindo perdão a Deus por ter me 
preocupado e dado mau testemunho. Que Ele me dê a vitória sobre 
minha falta de fé nEle e em Suas promessas. Pedirei graça e fé para 
depositar nEle minhas angústias e problemas. 
Graças a Deus, já me sinto melhor. (Saindo)Vamos juntos na igreja, 
quero... 
PREOCUPAÇÃO: Maldição! Vencida outra vez pela palavra de Deus e a 
fé cristã. Que má sorte a minha. Aquele livro! Enquanto os cristãos 
tiverem as palavras daquele livro ao seu alcance, eu serei derrotada, 
assim como meu mestre, Satanás. Maldição!!! 
(Recolhe os papéis e sai) 
  
  
Autor Desconhecido - Tradução Davi Kindlein Romio 
Fonte: Site Dramas Cristianos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://teatrocristao.net/categoria/autores/autor_desconhecido_traducao_davi_kindlein_romio
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ENTREVISTA COM A BÍBLIA 
Peça teatral 

 
Personagens: Bíblia feita de papelão com uma criança dentro dela; 
Repórter; Timóteo; Davi. Participação do Pastor da Igreja, ou alguém o 
representando. 
 

A Bíblia entra andando devagar até o altar, acompanhada pelo cântico do 
coral ou de solista. Fica ao lado do Pastor, recebendo os aplausos dos 
presentes. 
Entra apressado pelo corredor um Repórter, acompanhado de fotógrafos, 
e se dirige ao pastor que está no altar. 
 

REPÓRTER – Pastor, paz! Sem querer interromper o culto, gostaria de 
sua permissão para fazer uma entrevista com a Bíblia, já que ela é o livro 
mais famoso e mais vendido do mundo. Como é hoje seu dia, gostaria de 
entrevistá-la para uma reportagem para o meu jornal. 
PASTOR – Mas claro, fique à vontade, a Palavra de Deus deve ser levada 
a todas as pessoas. 
REPÓRTER – Obrigado, Pastor. Bom dia Dona Bíblia. 
BÍBLIA – Bom dia meu filho, em que posso lhe servir? 
REPÓRTER – Em primeiro lugar eu gostaria de lhe cumprimentar pelo 
seu dia. Parabéns Dona Bíblia. 
BÍBLIA – Obrigada. 
REPÓRTER – Será que a Senhora me responderia a algumas perguntas? 
BÍBLIA – Mas claro, com a maior boa vontade. Pode perguntar. 
REPÓRTER – É verdade que a Senhora é o livro mais vendido do 
mundo? 
BÍBLIA – É verdade, mas eu não sou só um livro, eu sou uma coleção de 
livros, ao todo são 66 livros. 
REPÓRTER – Uma coleção de livros? Mas quem é o autor? Quem 
escreveu tantos livros? 
BÍBLIA – Meu filho, não foi só um homem que me escreveu, foram 
muitos, mas todos foram inspirados e orientados pelo Espírito de Deus. 
REPÓRTER – Todos na mesma época, Dona Bíblia? 
BÍBLIA – Não, na verdade, eu me divido em duas partes: na primeira 
parte, nos 39 livros, eu conto sobre o plano que Deus fez para salvar o 
Homem, que havia pecado, e tinha sido expulso do paraíso. 
REPÓRTER – E que Plano foi esse Dona Bíblia? 
BÍBLIA – Deus escolheu um povo e preparou-o para que dele nascesse 
o Salvador. 
REPÓRTER – O Salvador de que a senhora fala é Jesus Cristo? 
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BÍBLIA – Sim, Jesus é o filho que Deus nos mandou para nos salvar por 
inteiro do pecado. Eu conto toda a sua história, na minha segunda parte, 
nos outros 27 livros. 
REPÓRTER – Entendi o Plano de Deus, mas por que você foi escrita? 
BÍBLIA – Para contar o passado aos nossos filhos. Para anunciar o 
futuro, que Deus está nos preparando. E mostrar no presente que Deus 
está caminhando conosco. 
REPÓRTER – De todos os personagens de seus livros, qual é o 
personagem principal, Dona Bíblia? 
BÍBLIA – Tenho vários, mas não são personagens, são pessoas que 
realmente viveram, que como vocês, sofreram, sorriram e sonharam 
com o Reino de Deus. Mas sem dúvida o Homem mais puro e bom que 
eu tenho para anunciar é Jesus de Nazaré. 
REPÓRTER – E onde está Jesus? 
BÍBLIA – Jesus depois de viver como Homem, subiu ao céu, para 
preparar lá um lugar para nós também. 
REPÓRTER – Para todos nós? 
BÍBLIA – Só para aqueles que o aceitam como seu Salvador, amam a 
Deus e seguem seus mandamentos. 
REPÓRTER – E como eu faço para conhecer esses mandamentos? Você 
me ensina? 
BÍBLIA – Mas claro, com a maior boa vontade. 
REPÓRTER – Mas eu sou muito ocupado, e não tenho tempo, e é tão 
grande o que a senhora tem a dizer... Quanto tempo eu vou levar para 
conhecer tudo o que a Bíblia tem a me dizer? 
BÍBLIA – Se você dedicar meia hora por dia, lendo uns 4 ou 5 capítulos, 
dentro de um ano você me conhecerá por inteira. 
REPORTER – Apenas um ano? 
BÍBLIA – Sim! Muito menos tempo do que você gasta com outros 
estudos, e olha que o que eu tenho a lhe oferecer são palavras de paz, 
conforto e verdadeira salvação. Eu sou como um mapa que vai te levar a 
um tesouro enorme, que te fará feliz. Esse tesouro nunca se acaba, ele 
durará para sempre. 
REPÓRTER – Dona Bíblia, a Senhora poderia me dar algum exemplo 
desses seus ensinamentos? 
BÍBLIA – Mas claro! Veja, hoje mesmo a primeira leitura que estou 
proclamando é uma carta que Timóteo recebeu do Apóstolo Paulo. No 
Capítulo 6, nos versículos 11 a 16. O próprio Timóteo comunicará o 
conteúdo da carta. Timóteo por favor leia a carta de Paulo (Entra ator 
caracterizado como Timóteo e faz a leitura). 
BÍBLIA – E então meu filho, gostou da leitura? 
REPÓRTER – Sim, Deus se preocupa conosco e nos orienta. 
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BÍBLIA – É, mas Deus não é um Pai que só repreende, é um Pai que gosta 
que fiquemos alegres, que cantemos para Ele, que dancemos para Ele, 
como fazia Davi, o menino que conseguiu matar com um estilingue o 
pavoroso gigante Golias. Você gostaria de conhecê-lo? 
REPÓRTER – Sim, gostaria. 
BÍBLIA – Davi, meu filho, venha cantar para nós. (Salmo 145) (Jovem 
caracterizado como Davi entra com uma Harpa, cantando pelo corredor 
da Igreja) 
REPÓRTER – Dona Bíblia, agradeço por ter tido a oportunidade de ter 
conhecido a senhora, bem como a Timóteo e a Davi, e a partir de hoje, 
começarei a ouvir tudo o que a senhora tem a dizer. 
BÍBLIA – Eu também te agradeço, pois tive a oportunidade de conversar 
com você, e é para isso que eu existo. Fale de mim para as pessoas, me 
dê de presente aos seus amigos e lembre-se: Eu sou a carta que Deus Pai, 
que está no Céu, escreveu àqueles que são seus filhos aqui na terra.  
Antes de nos despedir, gostaria que você ficasse ainda mais um pouco 
para ver e ouvir o que Lucas escreveu no Capítulo 16 de seu evangelho, 
nos versículos 19 a 31. 
Pastor, por favor, proclame o Evangelho para nós! (o Pastor faz a leitura) 
 
Fonte: Site Catequisar (adaptado) 
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JORNAL DA BÍBLIA 
Peça teatral 
 
Em forma de noticioso de TV, são noticiadas várias cenas bíblicas, com 
certo tom descontraído e bem humorado. 
Irmão mata irmão violentamente. Muita chuva é esperada para a próxima 
temporada. A festa do casamento mais badalado do ano. 
A sensacional luta do ano, Davi vs. Golias (caso queira, você poderá 
acrescentar outros eventos bíblicos, sempre em forma de notícia). 
 

Personagens: Âncora, Narrador de comercial, Ator de comercial, 
Delegado, Dona Joquebede, dois ou mais Repórteres. 
 
ÂNCORA: Boa Noite, está começando mais um Jornal da Bíblia. 
No Jornal de hoje você verá um caso de violência: Irmão mata irmão 
violentamente. 
Muita chuva é esperada para a próxima temporada. 
A festa do casamento mais badalado do ano. 
O Jornal da Bíblia foi até a comunidade do Nilo para escutar a 
reclamação de seus moradores. 
O garoto vs. o titã: A sensacional luta do ano! 
Não perca, depois dos nossos comerciais! 
Comercial 
NARRADOR: Você está se sentindo cansado? Chateado? Irritado com os 
seus irmãos em Cristo porque falam mal de você pelas costas? 
Isso pode ser sinal de Fofoculose Aguda. Você precisa do... Fofoculex. 
Fofoculex é um repelente de fofocas. Todas as fofocas que poderão ser 
feitas sobre a sua pessoa são repelidas de uma forma espetacular devido 
à fórmula eficaz de Fofoculex. 
PERSONAGEM: Então quer dizer que eu vou poder fazer fofoca de todo 
mundo e ninguém fazer fofoca de mim? 
NARRADOR: É aí que está o segredo de Fofoculex, que os outros 
produtos não têm. Além de impedir que a fofoca seja feita sobre você, 
também impede você de fazer fofoca sobre os outros. A concorrência 
não pode contra Fofoculex. 
Fofoculex, um produto da Frutos do Espírito Laboratórios. 
(Personagem sai cabisbaixo.) 
Jornal volta 
ÂNCORA: Estamos de volta com o Jornal da Bíblia. 
O primeiro caso de violência abala a comunidade do Éden. 
Abel, filho de Adão e Eva, foi encontrado morto perto de um matagal. O 
crime é uma incógnita para a polícia, pois todas as testemunhas são 
animais. 
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Apesar disso, as suspeitas recaem sobre o irmão da vítima, Caim. 
A Polícia descobriu que Caim tinha muita inveja de seu irmão Abel. A 
repórter Daffy está no local com mais informações sobre o caso. Daffy: 
DAFFY: Boa Noite, estamos aqui com o Delegado da 1ª DP, Matusalém 
Langame. Delegado, a polícia descobriu mais alguma coisa sobre o caso? 
DELEGADO: Positivo e operante. A polícia descobriu que no dia da 
apresentação dos sacrifícios Deus se agradou mais do sacrifício de Abel, 
porque este escolheu o melhor animal de seu rebanho para oferecer ao 
Senhor. Já Caim não. Esse fato gerou muito ódio no coração de Caim, 
levando-o a assassinar brutalmente o seu irmão. 
DAFFY:  E qual é a pena para esse tipo de delito? 
DELEGADO: Bom, a pena seria de 30 anos, que a gente baixa pra 20 e 
negocia pra 15 e acaba sendo 8, mas nesse caso quem dará a sentença 
será Deus, e qual será eu não sei. 
DAFFY: Obrigada Delegado. 
ÂNCORA: Agora, teremos a previsão do tempo com Daffy. 
DAFFY: Obrigada. Para os próximos 40 dias são esperadas chuvas. 
Muitas chuvas. Muitas chuvas. Chuva pra mais de metro. À rodo, pra 
dedéu, pé d’água como talvez nunca houve! 
ÂNCORA: Sim, Daffy, continue! 
DAFFY: Essa quantidade de água é esperada devido ao dilúvio 
prometido por Deus para acabar com a humanidade e formar outra a 
partir de seu filho fiel, Noé, e sua família. 
Noé construiu uma arca para abrigar sua família e um par de cada 
espécie de animal. A arca é bem grande, pois foram previstos 40 dias de 
chuvas incessantes. Se você não acreditou no que Noé disse, eu sinto 
muito. 
ÂNCORA: Obrigada, Daffy. 
Aconteceu ontem à noite o casamento mais badalado do ano. A 
identidade dos noivos é desconhecida, mas não é pela identidade dos 
noivos que a festa foi badalada. A nossa baladeira de plantão, Daffy 
Flamengo, está no local. Daffy, é com você: 
DAFFY: É isso aí, o noivo e a noiva ninguém conhece, mas a sensação da 
festa foi um tal de Jesus Cristo. 
Estamos aqui com o João, que vai nos contar o que aconteceu. João, 
explica pra gente o que causou esse frenesi. 
JOÃO: Eu estava conversando com o coletor de impostos quando ouvi o 
criado anunciando que o vinho tinha acabado. Eu achei um absurdo, 
porque o vinho já não era grande coisa, devia ser chinês. 
Aí de repente surge esse Jesus, mandando os criados encherem os 
recipientes com água. 
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Eu fiquei horrorizado, imagina, eu um homem da sociedade ter que 
beber água! 
Mas aí do nada ele transformou a água em vinho! E vinho excelente! 
Nunca tinha tomado vinho igual. Foi emocionante. 
DAFFY: Impressionante! 
ÂNCORA: É mesmo. 
No Jornal da Bíblia Comunidade de hoje, mais uma prova do descaso das 
autoridades com a população. Na comunidade do Nilo, os moradores 
sofrem com as rãs que imperam no local. É porque uma praga atingiu 
todo o Egito. 
Veja na reportagem de Kid. 
KID: A indignação é total. Os moradores são obrigados a conviver com 
essas rãs em qualquer lugar aonde vão, fora a poluição visual que são 
esses seres um tanto asquerosos para muitas pessoas. 
Estamos aqui com uma moradora, a dona Joquebede, que vai nos contar 
mais sobre esse drama que os moradores do Nilo estão vivendo. 
JOQUEBEDE: Olha, seu moço, nós paga os imposto, nós trabalha tudo 
direitinho e tem que viver com esses sapo na nossa casa? 
É sapo em qualquer canto da casa, no jarro, no cesto, na cama, dentro da 
roupa. Nunca vi tanto sapo em minha vida. E a culpa é do faraó, que não 
deixa esses israelita ir embora.  
A gente já viu água virar sangue, ficou uma nojeira terrível, ainda tem 
que aguentar mais essa? Liberta esse povo faraó. 
KID: Voltamos ao estúdio. 
ÂNCORA: Isso é uma vergonha. 
Agora vamos aos Esportes. 
Ontem, israelitas e filisteus presenciaram a luta do século. Davi versus 
Golias. 
O nosso comentarista Kid Marcos vai nos falar mais sobre esse 
acontecimento memorável. Kid, o que você achou da luta? 
KID: Bom, eu achei muito inesperado o resultado. O titânico Golias era 
o favorito, todos apostavam no seu tamanho, na sua experiência, no seu 
poder, no seu inigualável cartel de 183 vitórias e nenhuma derrota. Mas 
o Gigante da Filístia não foi páreo para o ágil Davi, que pode-se dizer ser 
a grande revelação na categoria peso papel. 
Com certeza deve ter sido uma grande vergonha para Golias, que é peso 
elefante, perder para Davi. 
Mas Golias está morto mesmo, então não é vergonha nenhuma! 
ÂNCORA: Qual foi o momento mais emocionante da luta? 
KID: Eu acho que foi o momento em que Davi falou para Golias: “Tu vens 
a mim com espada e com lança, e com escudo; porém eu vou a ti em nome 
do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens 
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afrontado”. Depois disso ele deu o golpe que acabou com Golias, foi 
muito emocionante, uma cena cinematográfica. 
ÂNCORA: Muito obrigada, Kid Marcos. 
Termina aqui mais uma edição do Jornal da Bíblia, voltaremos amanhã 
no mesmo horário. Para conhecer mais notícias sobre a criação e o 
desenrolar da aventura humana na Terra, e o maravilhoso plano de 
redenção que Deus preparou para a Humanidade, leia a Bíblia. Ela é o 
livro dos livros, fonte de instrução e sabedoria, ciência e vida. 
Boa Noite. 
 
Autora: Sulamita Ricardo (adaptado) 
Blog Teatro na Igreja 
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HISTÓRIA SOBRE A BÍBLIA  
Peça teatral 
 
Pode-se fazer uma encenação, com Narrador e pessoas vestidas de Bíblia, 
ou apenas com o Narrador apanhando Bíblia após Bíblia sobre uma mesa, 
e uma voz de fundo falando por cada uma delas. 
 

NARRADOR — Eu acho que muitas vezes nós não valorizamos as 
bênçãos espirituais. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é a Palavra 
de Deus. Ela contém ensinamentos que nos fazem viver e crescer. 
Entretanto, nem sempre a usamos como é devido.  
Se sua Bíblia falasse, o que falaria? Nós sabemos que nossas Bíblias não 
sentem nem ouvem, mas falam em alto e bom som.  
 

1— Dialoguemos com algumas Bíblias:  
— Bom dia, Bíblia.  
— Bom dia.  
— Qual é o seu nome?  
— Meu nome é "Casa".  
— Casa? Que tipo de nome é esse? Eu nunca tinha ouvido esse nome.  
— Ah! Eu me chamo assim porque meu dono nunca me leva à igreja. Ele 
sempre se esquece de mim. Por isso sempre estou triste porque fico em 
casa. Será que é assim mesmo que você faz com sua Bíblia? (olhando 
para o público). 
 

2 — Vamos falar com esta outra Bíblia.  
— Bom dia, Bíblia. Como vai você?  
— Mal, muito mal.  
— Por quê?  
— Porque ninguém abre minhas páginas a fim de lê-las. A semana toda 
eu fico na estante de livros. Se por acaso alguém me abre, acho a luz tão 
forte, que chego a ter dor nos olhos.  
Talvez esta seja a condição de sua Bíblia. 
 

3 — Aqui está uma outra Bíblia. Fale, Bíblia. Você gosta de ir à igreja?  
— Achoooo... Não! Eu não gosto de ir à igreja porque fico esquecida lá a 
semana toda. Então, fico coberta de pó... Sabe? Eu não gosto de ficar 
sozinha por longo tempo. Que tristeza, meu dono não me lê!  
Sua Bíblia tem esta mesma experiência?  
 

4, 5, 6 — Que pena! Estas outras três Bíblias têm um olhar muito triste, 
também.  
— Quais serão seus problemas?  
— Meu dono pensa que eu sou uma almofada. Ele sempre se senta sobre 
mim.  
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— E você? 
— Eu pertenço a um menino. Quando ele me leva à igreja, usa-me como 
se eu fosse uma bola. Eles me jogam e me deixam cair e eu estou ficando 
muito gasta.  
— E certamente você tem uma grande história para contar.  
— Tenho, mas me sinto muito mal. Sinto muitas dores, porque meu dono 
me usa para bater na cabeça das pessoas. Fiquei muito surpresa quando 
isto aconteceu pela primeira vez. E com a continuação minhas páginas 
começaram a cair. Creio que meu dono vai logo jogar-me fora.  
Eu espero que nenhuma destas seja a sua Bíblia.  
 

7 — Esta é a minha Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. Através dela Deus 
fala conosco. Nós precisamos cuidar dela e usá-la somente com grande 
respeito. Muitas pessoas não têm o privilégio de ter uma Bíblia.  
Agradeçamos a Deus por Sua Palavra e vamos usá-la com sabedoria para 
que vivamos e cresçamos diariamente. 
 
Autor desconhecido 
Do livro Programas para Dias Especiais 
 
 
 
 

Há texto semelhante mais acima, depois que estiver tudo 
paginado, inserir referência/rodapé 
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BÍBLIA - LER, VIVER E CRESCER1  
Peça teatral 
 
PERSONAGENS — Três senhoras, três moças, Bíblia — voz oculta  
CENÁRIO — Uma sala, com uma estante e um espelho.  
 

(Entra uma senhora e se olha no espelho, uma Bíblia grande na mesa) 
Bíblia — Ei! Psiu! Olhe um pouco para mim também.  
Moça — Quem está falando? Será que estou ficando com problemas 
mentais?  
Bíblia — Sou eu, a Bíblia. Sinto-me tão sozinha... Faz tanto tempo que 
ninguém me pega para ler ou meditar em minhas palavras. Faz tanto 
tempo que você não se preocupa comigo... Tenho tantas coisas a lhe 
ensinar, posso ajudá-la no seu crescimento espiritual e fazer o seu viver 
mais belo.  
Moça — Ah... que pena... Agora não posso, preciso sair para me 
encontrar com algumas amigas. Estamos promovendo um passeio que 
vai ser muito bom. Vou limpá-la e colocá-la aqui na estante junto com 
outros livros, porque à noite, vou receber visitas e quero este lugar livre 
e limpo, mas não fique triste, quem sabe outra hora, outro dia, eu tiro 
um tempinho para você.  
(Sai e deixa a Bíblia na estante. Entra uma senhora e senta-se com outros 
livros)  
Bíblia — Olá! Quero ser lida e utilizada por você também.  
Senhora — Que é isto? Quem está falando?  
Bíblia — Sou eu. Estou aqui. Sou a Bíblia e não aguento mais ficar 
imprensada entre esses livros, sem que ninguém me use de forma 
correta. Não é para isto que existo. Posso lhe proporcionar alegria e 
responder todas as suas interrogações.  
Senhora — É verdade. Já ouvi falar na igreja que você é muito 
importante e tem muitos ensinamentos, mas olhe, tenho aulas a 
preparar, provas a corrigir, revistas para ler agora. Talvez, se não houver 
aulas hoje e não aparecer outra coisa a fazer, eu a lerei um pouco. Ah... 
se eu for domingo à igreja eu a levarei comigo. Por enquanto vou colocá-
la aqui para não me esquecer. Preciso sair agora.  
(Deixa a Bíblia sobre a mesa e entra a segunda senhora com aspecto 
cansado)  
Senhora 2 — Que dia agitado. Preciso arrumar alguém para me ajudar. 
Não estou dando conta das tarefas da casa, meus filhos estão ficando 
cada vez mais rebeldes e não sei o que fazer.  
Bíblia — Eu posso e quero ajudá-la.  

 
1 Uma outra versão desta representação pode ser lida AQUI. 

https://igreja-virtual.blogspot.com/2020/02/a-importancia-da-biblia-peca-teatral.html
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Senhora 2 — Quê? A Bíblia falando? Não posso acreditar.  
Bíblia — Sim, sou eu mesma. Posso ajudá-la. Leia-me, medite nas 
minhas palavras e verá como encontrará conselhos e orientação para a 
educação de seus filhos, e harmonia entre seus familiares. 
Senhora 2 — Foi ótimo isto acontecer, Bíblia. Sabe quem vai dirigir hoje 
o culto? Sou eu, e preciso de um versículo para a devocional. Deixe-me 
ver... (abre a Bíblia em qualquer lugar) Pronto, aqui está, espero que 
todos gostem do texto que escolhi.  
Bíblia — Ei... Não vai me ler antes, meditar e orar pelo trabalho? 
Senhora 2 — Não, não tenho tempo. Já vou ler lá na frente de todo 
mundo, e preciso buscar meus filhos no colégio. Ainda mais essa.  
(Sai apressada deixando a Bíblia, enquanto entra uma moça procurando 
alguma coisa)  
Moça 2 — Onde está a minha Bíblia? Faz tanto tempo que não a leio que 
nem sei onde ela está. Será que jogaram fora?  
Bíblia — Eu estou aqui na mesa. Que bom que alguém se lembrou de 
minha existência e me procurou.  
Moça 2 — Você está aqui? Que interessante... Sempre ouvi o pastor dizer 
que a Bíblia fala aos nossos corações, mas nunca a tinha ouvido. Olhe! 
Tem um concurso na igreja e quem levar sua Bíblia ganha ponto e um 
prêmio. Preciso ganhar, não posso perder esta oportunidade.  
Bíblia — Estou feliz porque finalmente vou à igreja.  
Moça 2 — Não. Não vou levar você comigo. Você é muito grande, estou 
procurando minha Bíblia pequena que cabe no bolso. Sabe como é... 
Depois do culto, quero dar uma voltinha e você vai incomodar e podem 
ainda zombar de mim. Fique aqui, vou continuar minha busca.  
(Sai procurando e entra outra moça triste e preocupada.)  
Moça 3 — Minha vida é um fracasso. São tantos os problemas que 
enfrento, enfermidades, desajustamento, tenho poucos amigos e muitas 
vezes me sinto só e desapontada.  
Bíblia — Lembre-se de mim. Posso ser sua companheira, seu alento e 
conforto.  
Moça 3 — Como? Quem está falando? Parece que estou ficando doida.  
Bíblia — Sou eu, a Bíblia. Quero lhe dar conforto na dor e lhe servir de 
bálsamo nas horas difíceis.  
Moça 3 — Agora me lembro do que sempre dizem a respeito da Bíblia, 
que ela dá paz, consolo e que nos ajuda a crescer e vencer. Vou ler um 
versículo rapidinho e orar. Espero que esse negócio dê certo comigo. 
Bíblia — Pára... não é assim que devo ser lida. Que lição você pode tirar 
me usando assim? Como pode crescer e viver bem, se está distante da 
Palavra de Deus?  
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Moça  — Chega, chega, não vê que estou muito perturbada e cheia de 
problemas para ficar aqui sentada lendo? (pega a Bíblia e joga na mesa) 
Só faltava essa!  
(Entra a terceira senhora com uma Bíblia)  
Senhora 3 — Que lindo. Que mensagem edificante, a Bíblia realmente é 
uma fonte inesgotável de poder. Eu marquei os textos que o pastor 
mencionou na mensagem e vou meditar sobre eles. Sei que Deus falará 
ao meu coração.  
Bíblia — Ainda bem que existem pessoas que amam, valorizam e 
procuram praticar os meus ensinamentos.  
Senhora 3 — Me alegro com isto. Que maravilha te ouvir. Estou certa de 
que sem você, jamais conhecerei a Deus, seu plano e sua vontade para 
minha vida.  
Bíblia — O que faço com tantos crentes que não me leem? Estou 
decepcionada por ver que alguns só se lembram de mim nas horas de 
aflições; outros só me pegam na hora de ir à igreja; ainda outros me 
querem apenas como enfeite de uma sala ou quarto; alguns têm 
vergonha de mim. O meu autor, Deus, por certo se entristece por não 
participar da vida do seu povo, que não conhece a sua palavra, não 
cresce e não vive a sua vontade.  
Senhora 3 — Isto não pode ficar assim. Preciso fazer alguma coisa. 
Espere, deixe-me chamar as mulheres da igreja. Não posso ficar calada 
diante desta triste realidade. (Sai e volta com as outras)  
Senhora 3 — Minhas irmãs. Quero compartilhar as bênçãos que tenho 
recebido através da leitura da Palavra de Deus. Desejo que ela fale aos 
seus corações. Vejam o que a Bíblia é e representa.  
(Entram algumas pessoas com objetos simbólicos e recitam textos 
relacionados com a Bíblia.)  
 

1. Lâmpada — Salmo 119.105  
2. Chama e Martelo — Jeremias 23.29  
3. Espada — Efésios 6.17 e Hebreus 4.12  
4. Porta — Colossenses 4.3  
5. Espelho — Tiago 1.23 e 24  
6. Leite — 1Pedro 2.2  
7. Água — Efésios 5.26  
8. Doce — Salmo 119.103a  
9. Cruz — 1Coríntios 1.18  
10. Escudo — Salmo 7.10  
11. Mel — Salmo 119.103b  
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Senhora 3 — Agora entendem o valor da Bíblia, da sua leitura e de nossa 
responsabilidade em guardar a Palavra de Deus no mais profundo do 
nosso ser?  
Moça — Sinto-me envergonhada por colocar a leitura em segundo lugar. 
Entendo agora por que sou tão fraca espiritualmente. Sei também agora 
que só firmada em sua palavra posso crescer.  
Moça 2 — Se eu pudesse voltar atrás no tempo, tudo seria diferente. 
Lendo as Escrituras Sagradas não apenas me edifico como também me 
tornarei útil para a edificação de outras vidas.  
Senhora 1— Aprendi que a Bíblia me ajuda a ser instrumento para ver 
vidas transformadas e regeneradas. Desejo que este livro santo seja meu 
livro de cabeceira, minha companheira constante, meu alento, meu guia.  
Senhora 2 — Minha relação com a Bíblia tem sido mecânica e fria. Por 
isso o vazio tem se feito cada vez maior em minha vida. Mas, basta! 
Aprendi que necessito me render de coração aos ensinos das Sagradas 
Escrituras. 
Moça 3 — Sim. Como jovem, também compreendi que preciso viver a 
Palavra de Deus e jamais me envergonhar dela, mas tê-la como meu 
escudo, minha lâmpada, minha água, minha fonte de poder e graça. 
Senhora 3 — Muito bem. Vamos recitar juntas o Salmo 1 e cantar o hino 
137 CC. 
 
Autora: Missionária Demildes Nunes Lima  
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A IMPORTÂNCIA DA BÍBLIA 
Peça infantil 
 
Peça semelhante à anterior, mas aqui com um enfoque infantil. Uma 
alegoria em que a Bíblia se torna um personagem e sai em busca de 
atenção e dedicação por parte de prováveis leitores: Crianças que estão 
muito atarefadas com suas bonecas, jogos... Não têm tempo para ler a 
palavra de Deus. No final as crianças são convencidas. 
 

Personagens: Narrador, Bíblia e sete personagens 
 
NARRADOR: Hoje em dia as pessoas andam tão ocupadas com as tarefas 
do dia que não têm tempo para ler a Palavra de Deus. Você sabia que a 
Bíblia é o livro mais vendido no mundo? O problema é que elas vivem 
nas estantes ou guardadas dentro de gavetas. Vamos ver agora qual a 
importância que estas crianças têm dado à Bíblia. 
JOAQUIM: (chega com a bola na mão, meio suado) O jogo hoje foi muito 
bom, pena que nosso time perdeu, mas a gente jogou muito. Agora vou 
para o banheiro tomar um banho e depois descansar um pouco. Estou 
muito cansado e daqui a pouco os meninos vão vir aqui para vermos um 
filme. (indo para o banheiro) 
BÍBLIA: Ei, Joaquim. Olha eu aqui. 
JOAQUIM: Ih, estou tão cansado que estou ouvindo coisas. 
BÍBLIA: Não, sou eu que estou falando com você. Eu sou a Bíblia. Faz um 
tempo que você não me lê. Eu estou cheia de poeira e cansada de só 
ocupar espaço vazio da estante. Lembra-se do dia em que você me 
ganhou de presente? Você ficou tão feliz! Me abra, leia aquilo que Deus 
tem para te dizer através de mim. 
JOAQUIM: Não, estou cansado para isso, talvez outro dia, porque hoje 
meus amigos vêm aqui. Não vai dar tempo. Tchau Bíblia. 
(Bíblia fica triste) 
ESTER: Amiga, esta minha boneca nova é linda demais, não dá vontade 
de parar de brincar. 
PRISCILA: Vamos para o meu quarto, lá tem muitas bonecas e uma 
casinha para a gente brincar melhor. 
ESTER: Vamos sim, meus pais falaram para eu ir para casa, mas dá para 
brincar mais um pouco. (enquanto a Priscila vai na frente, a Bíblia chama 
a Ester) 
BÍBLIA: Ester, que saudades de você. 
ESTER: Ah, acho que estou ouvindo a boneca falar comigo. Só pode. 
BÍBLIA: Não é a boneca. Sou eu, a Bíblia. Lembra quando você me lia e 
era mais obediente aos seus pais? Por que você não faz isso? Só uns 
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minutinhos. Leia o mandamento que o Senhor nos dá que é de obedecer 
aos nossos pais. 
ESTER: Amiga Bíblia, se eu for lê-la eu vou perder a brincadeira e daqui 
a pouco eu tenho que ir embora porque meus pais vão acabar brigando 
comigo. Tchau. Talvez outro dia em que eu não esteja fazendo nada. 
ANA CLARA: (acabando de chegar da escola) Aiai, estou super cansada. 
Vou aproveitar que estou aqui e vou fazer logo o dever de amanhã para 
ficar tranquila depois. 
BÍBLIA: Ei, porque você não dá um tempo nos estudos para me ler 
também? Eu tenho muito o que te dizer e te ajudar. Nem vai demorar 
tanto, alguns minutinhos você já aprende muito. 
ANA CLARA: Bíblia, eu sei que você é importante. Eu até levo uma 
pequenininha para a Igreja, no domingo, mas em casa eu não tenho 
tempo. Tenho muito dever da escola, minha amiga me emprestou um 
livro dela, e eu tenho que ler logo para entregar. Desculpa, mas domingo 
na Igreja eu leio tá bom?  
PAULO: Cara, coloca logo aqui no videogame o jogo de corrida para eu 
te mostrar como eu te ganho. 
ANDRÉ: Você não ganha nada, você não sabe jogar. 
PAULO: Vamos ver então. (fazem movimentos para os lados, fingindo que 
estão jogando) 
PAULO: Ah!, não disse que ia ganhar. 
ANDRÉ: Você roubou, nem vale. 
PAULO: Eu não roubei nada. Você não aceita só porque eu sou melhor 
do que você. 
BÍBLIA: Meninos parem de brigar. Vocês sabem o que Deus fala sobre 
brigas, não é? 
ANDRÉ: Ih, Bíblia, você tem que ficar quietinha aí na estante. Aliás você 
viu o jogo né? Viu que ele roubou? 
PAULO: Mentira, a Bíblia viu que eu sou melhor que você. 
ANDRÉ: Cara, eu tenho esse jogo há mais tempo que você. É impossível 
você ganhar. 
(continuam brigando) 
ALICE: Meninos parem com essa briga. O que aconteceu? (começam a 
falar os dois juntos) Calma. Um de cada vez. 
ANDRÉ: Eu e o Paulo fomos jogar corrida e ele ganhou de mim, mas eu 
tinha videogame antes dele, eu sabia todos os macetes. Ele roubou. Ele 
não ganhou de verdade. 
PAULO: Ele não aceita eu ter ganhado e diz que eu estou roubando, mas 
eu jogo todo dia este jogo em casa. 
ALICE: Olha só meninos, vocês não podem continuar brigando, vocês 
são amigos, isso é só um jogo e sempre vai ter o ganhador e o perdedor. 
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Mas vocês não podem continuar perdendo tanto tempo na frente de um 
videogame ou televisão, isso faz mal. Porque vocês não marcam para ler 
a Bíblia juntos também? 
ANDRÉ: A Bíblia? Para quê? Eu só leio na Igreja. 
PAULO: Aham, eu tenho muita coisa para fazer. 
(chegam as outras crianças e falam que não dá tempo para elas também) 
ALICE: Mas a Bíblia nos ensina que não devemos brigar por bobeira e 
que temos que ser amigos uns dos outros, nos ajudando também a ser 
mais amigos de Deus, a sermos mais felizes e a termos brincadeiras mais 
saudáveis. 
JOAQUIM: Você tem razão. A gente gasta tanto tempo fazendo coisas 
que nos fazem ficar felizes, mas esquecemos do nosso melhor amigo que 
é Jesus e quer que falemos com Ele também. 
ESTER: Ele nem nos pede tanto tempo, só alguns minutinhos no dia, mas 
a gente prefere dizer que não dá tempo. 
ALICE: Gente vamos orar para que entendamos a verdadeira 
importância de ler a Bíblia e falar sobre o que está escrito nela com 
nossos amigos. Isso vai nos tornar crianças melhores que na escola e na 
rua vão fazer a diferença e todos vão querer ouvir as histórias da Bíblia 
que aprendemos na Igreja e em casa.  (faz uma oração) 
PAULO: Vamos todo mundo para minha casa agora que minha mãe está 
preparando um lanche delicioso. Aí a gente lê a Bíblia juntos e conversa 
um pouco e brincamos até a hora em que vocês precisarem ir embora. 
Pode ser? 
TODOS: Claro. Só se for agora. (todos saem) 
 

NARRADOR: A Bíblia é mais importante do que se possa imaginar!!! 
Leia e viaje naquilo que ela tem para te mostrar!!! 
  
Fonte: Sites Adoradores Vencendo o Mundo e Teatro Cristão 
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DR. PEGA-PEGA 
Peça / Pantomima 
 
Este drama é uma pantomima, portanto os atores devem exagerar nos 
gestos e nas expressões faciais, provocando o riso da plateia. Somente a 
enfermeira fala, os outros apenas usam a expressão corporal. 
A caracterização do médico e da enfermeira pode valorizar a 
apresentação. O médico poderia usar um enorme estetoscópio e imensa 
palheta no bolso de um guarda-pó, e a enfermeira grandes óculos, caneta, 
etc. 
Personagens: Dr. Pega-pega, Enfermeira, Gripado, Tic-Nervoso, 
Sarnento, Evangelista. 
 
NARRADOR - Estão dizendo que vem vindo um médico aí que cura 
qualquer doença. Será que é verdade? 
 

1º ATO - Cena nº 1 
ENFERMEIRA - (entra correndo e anuncia para a plateia como se 
anunciasse um número circense) Eu sou a ajudante do melhor médico do 
mundo. O médico que resolve qualquer problema. O Dr. Pega-pega! 
DR. PEGA-PEGA - (entra com muita pose, procurando examinar até a 
enfermeira) 
ENFERMEIRA - Que entre o Sr. Gripado! 
SR. GRIPADO - (entra espirrando e assoando escandalosamente sobre a 
enfermeira e sobre o médico, que se esquivam a todo custo) 
DR. PEGA-PEGA - (aproxima-se e toca no Sr. Gripado para examiná-lo, 
então começa também a espirrar e assoar, escandalosamente) 
SR. GRIPADO - (vai embora insatisfeito ainda doente, e o Dr. Pega-pega 
fica espirrando incontrolavelmente) 
ENFERMEIRA - Desculpem! Desta vez não deu muito certo, mas agora o 
famoso Dr. Pega-pega vai sarar o próximo doente. 
Sr. Tic-Nervoso, entre por favor. 
 

1º ATO - Cena nº 2 
SR. TIC-NERVOSO - (entra, mal conseguindo olhar para frente, com um 
tic-nervoso no rosto, que fica a critério dos atores) 
DR. PEGA-PEGA - (aproxima-se espirrando e assoando, para examinar o 
Sr. Tic-Nervoso, mas quando encosta no doente, fica também com o tic-
nervoso, além de espirrar) 
SR. TIC-NERVOSO - (vai embora insatisfeito, ainda doente) 
DR. PEGA-PEGA - (fica espirrando e com tic-nervoso sem parar) 
ENFERMEIRA - Parece que desta vez ainda não funcionou bem. Porém, 
agora vocês vão ver, o Dr. Pega-pega vai sarar o próximo doente. 
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Sr. Sarnento, pode entrar. 
 

1º ATO - Cena nº 3 
SR. SARNENTO - (entra se coçando desesperadamente) 
DR. PEGA-PEGA - (aproxima-se espirrando, e com tic-nervoso para 
examinar o Sr. Sarnento, mas quando encosta no doente, fica também se 
coçando, além de estar com o tic-nervoso e espirrar) 
SR. SARNENTO - (vai embora insatisfeito, ainda doente) 
DR. PEGA-PEGA - (fica espirrando, com tic-nervoso e coçando-se 
terrivelmente) 
ENFERMEIRA - Oh! Dr, Pega-pega, e agora? Veja como o Sr. está. Que 
faremos? Vou buscar ajuda... 
 

2º ATO - Cena nº 1 
(A enfermeira sai para buscar ajuda e o Dr. Pega-pega fica em terrível 
crise; espirrando, assoando-se, com o tic-nervoso e se coçando) 
(A enfermeira volta com o Evangelista) 
EVANGELISTA - (olha para o Dr. Pega-pega, como se analisasse o caso, 
abre a Bíblia e mostra; aponta para a Bíblia e para o céu, e sempre com 
mímica convida o Dr. Pega-pega e a Enfermeira para orar) 
DR. PEGA-PEGA - (fica curado, olha para si mesmo e começa a se alegrar, 
abraça o Evangelista e começa a saltar feliz) 
ENFERMEIRA - (surpresa com o resultado, sai e vai buscar os doentes) 
DOENTES - (vêm, cada um com seu sintoma) 
EVANGELISTA - (olha para os doentes, abre a Bíblia e mostra; aponta 
para a Bíblia e para o céu, e sempre com mímica convida-os para orar) 
DOENTES - (oram, e todos olham para si e uns para os outros e ficam 
alegres quando percebem que estão curados) 
 

2º ATO - Cena nº 2 
(um dos integrantes dá um passo à frente e faz a aplicação) 
Às vezes tentamos ajudar alguém em seus problemas, contando apenas 
com nossas próprias forças. Utilizamos os recursos humanos; eles são 
válidos, mas limitados. E tantas vezes, além de não conseguirmos ajudar 
a pessoa, ficamos também contagiados com o problema alheio. 
Outras vezes temos alguém de nosso meio, como um amigo, com 
problemas e andando com ele corremos o risco de nos contaminarmos 
com os problemas dele. 
Isso acontece porque não somos tão fortes nem tão invencíveis quanto 
imaginamos. Além de esquecer que só há uma pessoa que pode nos 
ajudar, e ajudar a qualquer outro que queira ajuda. Essa pessoa é JESUS. 
E é através deste livro que Ele fala (levantando a Bíblia). Este é o Livro 
Sagrado, fonte de instrução, cura e refrigério; fonte de salvação, paz e 
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fortaleza; fonte de nossa Fé, de nossa Esperança e de nosso Amor! Leiam 
este livro, compartilhem este livro, celebrem com alegria as palavras 
deste livro! 
(Pode-se complementar com a ministração de uma explanação maior, a 
critério do grupo). 
 
 
Autor desconhecido 
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UM LIVRINHO QUE ENSINA TUDO 
Peça / Fantoches 
 
Peça elaborada inicialmente para teatro de fantoches; no entanto, pode 
ser aplicada com atores.  
Versículo chave: Pv 3.13: “Bem-aventurado o homem que acha 
sabedoria, e o homem que adquire conhecimento;”. 
   
FILOMENA: Como vai, Emili? Eu soube que tirou notas muito boas na 
prova. Fico feliz por você. Eu é que estou muito fraca em matemática. 
EMILI: Tirei sim, graças a Deus! Jesus abençoou e tirei boas notas. E 
você, minha amiga, precisa se esforçar para não ficar reprovada.  
FILOMENA: Tenho procurado estudar, mas não consigo aprender.  
EMILI: Peça a Deus para lhe dar entendimento da matéria, e Ele vai 
abençoar.  
FILOMENA: Acho que não tenho mais jeito... 
EMILI: Deus pode todas as coisas, Filomena. Ele falou assim: "Pedi e dar-
se-vos-á; buscai e encontrareis". Havia um homem que por se achar 
muito novo, não poderia governar o país no lugar de seu falecido pai. E, 
uma vez, Deus perguntou para ele num sonho o que queria e o que 
estava acontecendo. Se Deus também lhe perguntasse, o que você iria 
pedir e dizer?  
FILOMENA: Eu, ah! Eu pediria uma bicicleta, ou talvez, sei lá, muito 
dinheiro.  
EMILI: Pois é, Salomão não pediu riquezas, mas sabedoria a Deus. Ele 
estava muito certo. Com sabedoria, nós podemos fazer quantas 
bicicletas quisermos. Não vai haver algo que não se possa resolver. E 
Deus fez dele um homem muito sábio – o mais sábio do reino. Também 
lhe deu riquezas. Igual a ele não houve, e nem haverá.  
FILOMENA: Eu não tinha pensado nisso. Como você é inteligente! Onde 
você aprendeu tudo isso?  
EMILI: Aprendi com a Bíblia. Deus é o meu professor!  
FILOMENA: Como Deus pode ensinar, se Ele não está aqui?  
EMILI: A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Quando estamos com 
algum problema, ali encontramos a solução. É como estar com sede. A 
gente quer logo beber água. A Bíblia é uma fonte de água que sacia a 
nossa sede.  
FILOMENA: Eu quero beber dessa água, Emili.  
EMILI: A Bíblia nos ensina como nascemos, crescemos, nos 
reproduzimos, morremos e o que acontece depois da morte.  
FILOMENA: Tudo está escrito nesse livro? Ele é bom mesmo!  
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EMILI: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente... Peça-a, porém, com fé, não duvidando".  
FILOMENA: Eu não sabia que esse livrinho ensinava tudo.  
EMILI: Todos podem ter conhecimento de muitos assuntos importantes 
e até falar outros idiomas, mas se não conhecerem a Bíblia, que é a 
Palavra de Deus, de nada adiantará. Ela foi o primeiro livro criado e 
inspirado por Deus, o resto foi imitação.  
FILOMENA: Obrigada, Emili, por me ensinar que Deus é quem nos 
capacita e nos dá sabedoria.  
EMILI: Deus é o Professor dos professores. Sem Deus nada podemos 
fazer. Sem esse livro nada vamos aprender.  
 
Autor desconhecido 
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BÍBLIA THE KID  
Peça teatral 
 
Velho Oeste Americano. O pregador Wander Leizon estava aflito em sua 
igreja local. Após uma pequena discussão com Kid'Sviou, irmão do 
lendário Bíblia the Kid, este sai da comunhão com os irmãos e vai para 
longe, entristecido e irado... Wander Leizon manda mensageiros à 
procura de Bíblia the Kid, que, momentos após saber do acontecido, 
monta em seu cavalo Avoante e segue para a pequena cidade de 
Bençapai & Bençamãe. Lá chegando encontra-se com Wander Leizon, 
que lhe diz:  
— Bíblia the Kid! Que bom que você chegou! Orei muito ao Senhor para 
que meus mensageiros pudessem te encontrar! É sobre teu irmão mais 
novo, Kid'Sviou...  
— Diga-me o que ouve, meu querido amigo e irmão! O que realmente 
aconteceu? - pergunta Bíblia the Kid.  
— Não sei como te dizer, my friend, mas domingo, após o culto, queria 
conversar com Kid'Sviou, pois eu o vi se engraçando com o bando do 
famigerado Vade Retro.  
— Meu irmão?! My big brother, em companhia de Vade Retro? Não posso 
concordar com isso...  
— Pois é, e desde que lhe chamei a atenção ele desapareceu... Temo por 
sua vida, Vade Retro deve ter lhe oferecido algo em troca de Jesus, e ele 
aceitou... (ABANANDO A CABEÇA). Nós dois sabemos que ele é fraco 
demais para suportar a tentação, ainda mais quando se trata de dinheiro 
fácil — dizia Wander Leizon.  
— Mas, nosso Deus é maior que tudo! Com Ele irei atrás de meu irmão e 
o trarei de volta para o convívio dos nossos irmãos em Cristo! Custe o 
que custar! Não desistirei até encontrá-lo, eu o amo demais e sei que ele 
é só um adulto imaturo... (SAI DE CENA MONTADO NUM CAVALO DE 
PAU). Eia, Avoante!  
 
FECHA-SE A CORTINA.  
 
NARRADOR: Bíblia the Kid era conhecido por sua maneira de levar a 
palavra de Deus de forma marcante e profunda. Ao contrário de levar 
uma arma na cintura, levava uma Bíblia, uma poderosa Bíblia calibre 66. 
Participara de muitos duelos mortais, mas sendo o homem mais rápido 
do mundo na leitura bíblica, sacava-a muito antes do adversário, lendo 
uma palavra que dominava a mente e o coração da tal pessoa que com 
lágrimas nos olhos entregava-se para o Senhor Jesus. Era um cidadão de 
Bençapai & Bençamãe respeitadíssimo. Com suas viagens missionárias 
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já havia feito muitos discípulos para o Senhor Jesus. Agora estava diante 
desta tarefa que sabia não ser tão fácil: tirar seu irmão das garras de 
Vade Retro. Mas, enfim, Deus sempre operava com as orações de Bíblia 
the Kid. Saindo da cidade, ele encontra-se com um dos comparsas de 
Vade Retro: era John Revolta, sentado próximo à uma fogueira 
preparando um assado (QUANDO ]OHN VÊ BÍBLIA THE MD, LEVANTA-
SE E FICA EM POSIÇÃO DE DUELO). 
— Que está fazendo por estas bandas, Bíblia the Kid? Veio me prender 
por ter roubado esta galinha velha? Que foi? Num gostô, pega eu! — dizia 
John.  
— Eu não sou xerife, nem justiceiro. Sou um pregador da Palavra de 
Deus, você não sabe? Não prendo ninguém... Ao contrário, sou usado 
para tirá-las da prisão! — responde Bíblia the Kid.  
— Quê? Quer dizer que o famoso Bíblia the Kid se tornou um dos nossos? 
Vade Retro vai gostar de saber disto! Ah! Ah! Tenho um plano ótimo para 
auxiliar na fuga dos irmãos Derb Depressão e Solo Solidão... Que estão 
presos na cadeia de Bençapai & Bençamãe. — diz John.  
— Eu já disse, sou um pregador, em nome de Jesus, livro as pessoas das 
cadeias de Satanás! Aqueles vilões que me dão ouvidos mudam 
totalmente seus comportamentos, pena que nem todos são assim — 
dizia Bíblia the Kid.  
— O que você quer comigo, então? Bah! — Resmungou John Revolta.  
— Onde posso encontrar Vade Retro? Precisamos ter uma conversinha...  
— É por causa de seu irmão?... Ops, falei demais — disse John.  
— Sim, diga-me John Revolta, vocês estão armando alguma com 
Kid'Sviou? Fale logo, please! Onde posso encontrá-lo?  
— Não sei de nada... Não sei de nada — respondia John, e continuava 
assando sua galinha sem dar importância.  
— Não quer colaborar... Então ouça o que o Senhor tem para te dizer 
(ABRE A BÍBLIA). Salmo 10 versículo 1— "Feliz o homem que não anda 
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores..." Seja assim e 
afaste-se da companhia de pessoas como Vade Retro. Olhe, tenho aqui 
várias Bíblias de bolso, fique com uma e medite neste versículo. Até a 
próxima.  
JOHN FINGE NÃO DAR MUITA ATENÇÃO, E DEIXA A BÍBLIA NUM CANTO, 
MAS AO SE RETIRAR BÍBLIA TEM KID, ABRE-A RAPIDAMENTE E FICA 
LENDO-A, COMENDO UMA COXA DE GALINHA. APÓS ALGUNS SEGUNDOS 
GRITA:  
— Teu irmão foi visto conversando com a Ana Bafo de Cana, próximo ao 
Saloon das Portas Largas em Beldosville. Só o que posso dizer...  
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— Beldosville? — indaga Bíblia te Kid —Não é possível! Oh, my God! 
Tenho que encontrá-lo, não quero ver meu irmão alcoólatra! Adeus e 
converta-se John Revolta!  
COM SEU CAVALO AVOANTE, BÍBLIA THE KID CORRE VELOZMENTE 
PARA A CIDADE DE BELDOSVILLE, ONDE TEM A ESPERANÇA DE 
ENCONTRAR SEU IRMÃO KID'SVIOU. CHEGA AO ENTARDECER. VÊ DUAS 
MULHERES COM ROUPAS VULGARES À FRENTE DE UM SALOON. ELAS 
FICAM OBSERVANDO-O. UMA DELAS DIZ: 
— Que graça de cowboy... Vamos entrando...  
— Desculpe-me, mas estou em uma missão muito importante, alguma 
das damas conhece este homem? — pergunta Bíblia the Kid, e mostra 
uma foto de Kid'Sviou.  
— Parece o Kidinho... Meu companheiro de dança e goles... Tem dois dias 
que não o vejo...  
— Você é a famosa senhorita Ana?  
ELA APROXIMA-SE DELE E DIZ: 
— Bafo de Cana, pros íntimos!  
ELE FICA MEIO TONTO COM O CHEIRO DE AGUARDENTE.  
— Senhora (tosse), pode me dizer onde passo encontrá-lo? Preciso vê-lo 
urgentemente!  
— Querida — diz Ana chamando outra amiga — Vá até meu quarto e 
traga para mim o bilhete que o Kidinho me deixou com o endereço do 
seu hotel.  
— Yes — responde a amiga.  
EM UM MINUTO A OUTRA MOÇA CHEGA COM UMA CAIXA CHEIA DE 
BILHETES.  
— Aqui está, senhorita Ana. Todos os bilhetes que lhe deram...  
ANA COMEÇA A PROCURAR, PEGANDO QUALQUER BILHETE E DIZENDO:  
— Este é do velho Raposão, este é de Armino Batino, este é do cacique 
Chifre de Búfalo (LEMBRANDO-SE), pobre índio, queria se casar comigo. 
Ah! ah! ah!, este é do Espirra Fígado (LEMBRANDO-SE DE NOVO) , era 
outro maluco, morreu de cirrose por causa da pinga. Não consigo 
encontrar o de Kidinho, será que deixei na carteira? Não, não (OLHANDO 
A CARTEIRA), este aqui é do xerife Estrela D'Oeste. Sinto queridinho, vou 
ficar te devendo. Quer entrar e tomar um pouco de vinho? É por minha 
conta...  
— Não, obrigado. Veja o que diz a Bíblia sobre isto: "As bebidas 
alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. 
Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes!" (Provérbios 
31.6-7). Mas vou entrar e perguntar para alguém se não o viu por aí...  
OUTRA CENA, TRÊS PISTOLEIROS ESTÃO JOGANDO PÔQUER. ERAM 
PORCONTINO, COSTELETO, E O TERRÍVEL SR. FARDO PESADO.  
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— Please, olá, boa tarde, homens! — Diz Bíblia the Kid. — Passo 
conversar um pouco?  
DOIS SE LEVANTAM. SR. FARDO PESADO FICA SENTADO E RESPONDE:  
— Que quer, forasteiro? Algum problema? Você é tira?  
— Bíblia the Kid, senhor. Estou procurando meu irmão, Kid'Sviou. 
Tenho uma foto dele aqui, vocês o viram?  
UM DOS JOGADORES DIZ PARA O SR. FARDO PESADO:  
— Ele se parece com um daqueles trapaceiros do bando de Vade Retro. 
Aquele baixinho que roubou o senhor no jogo de pôquer!  
— Sem dúvida é o próprio irmão dele! Veio dar mamadeira pro 
irmãozinho mais novo! Ah!Ah!Ah! (RI JUNTO COM SEUS COMPARSAS).  
Estamos indo atrás dele hoje à noite, temos contas a acertar. Se quiser, 
pode vir conosco, vai ser uma honra ter alguém da família para vê-lo se 
humilhar!  
— Se ele fez algum mal a vocês, ouçam o que a palavra de Deus nos 
ensina acerca da vingança: "Se alguém bater na sua face, ofereça-lhe a 
outra". Tomem, amigos, antes de fazer qualquer coisa, leiam a Bíblia! — 
diz Bíblia the Kid dando uma Bíblia a cada um.  
— Que espécie de cowboy é você? Tem certeza que Kid'Sviou é teu 
irmão? — indaga Sr. Fardo Pesado.  
— Sou do tipo pregador da palavra santa — diz Bíblia the Kid, se 
retirando. — Encontrarei meu irmão não importa como! Deus vai me 
ajudar! 
ENQUANTO BÍBLIA THE KID VAI SAINDO, COSTELETO, AQUELE QUE NÃO 
HAVIA FALADO NADA, DIZ CHORANDO: 
— Ei, Bíblia the Kid... Peça pro seu Deus fazer um milagre na minha mãe! 
Ela tá de mal de mim!... Só porque eu roubei uns dólares que ela 
guardava no colchão, mas me arrependi! Só não tenho como devolver, 
pois perdi tudo no jogo! 
BALANÇANDO A CABEÇA, BÍBLIA THE KID RESPONDE: 
— Deixe essa vida de jogatina e misérias e siga Jesus, o mais Ele fará... 
Mas, estarei intercedendo por você. A propósito, qual é seu nome? 
— Costeleta Barrosseco do Pé Preto. E... Ó Bíblia the Kid, teu brother 
deve de estar lá no esconderijo de Vade Retro, perto da funerária 
Presunto Fresco. É um hotel abandonado. Dizem que é assombrado, por 
isso que ninguém gosta de ir até lá! 
— Ok, good night. Antes de partir, quero lhe pedir que leia este livro que 
lhe dei, a Bíblia (RETIRA UMA BÍBLIA DO BOLSO E A LEVANTA, DEPOIS A 
GUARDA). É ela quem fala de Cristo, e aponta o caminho para a sua 
libertação dessa vida ruim que você tem vivido, Costeleta — diz Bíblia 
the Kid. 
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BÍBLIA THE KID SAI COM SEU CAVALO E CONTINUA SUA BUSCA. 
PERMANECE UM TEMPO FALANDO COM O SENHOR: 
— É Senhor Jesus, esse meu irmão Kid’Sviou deve estar se sentindo 
horrível... Eu estou cansado demais para continuar ainda hoje. Acho que 
vou descansar por aqui. O Senhor nunca me desampara, por isso te peço 
que me faça um milagre! Traga meu irmão até mim, ou me leve até ele... 
Estou preocupadíssimo com sua vida... Uáhhhh! (BOCEJA) Que sono! 
Obrigado Senhor por mais um dia... Proteja meu irmão, minha igreja, 
uáh..., ajude Costeleto com sua mãe, e zzzzzzzzzzzz... 
ENQUANTO DORME, CHEGAM DOIS HOMENS E FICAM OLHANDO-O. 
ERAM DERB DEPRESSÃO E SOLO SOLIDÃO, QUE FUGIRAM DA CADEIA, 
AUXILIADOS PELOS CAPANGAS DE VADE RETRO. MEXEM NA SUA BOLSA, 
TOMAM SUA ÁGUA, MEXEM NAS SUAS ROUPAS... 
—Derb — diz Solo —, é Bíblia the Kid, irmão do garoto Kid'Sviou, o 
novato do nosso bando. Vamos avisar o chefe, pois nós sabemos que ele 
está doidinho para pôr as mãos em Bíblia the Kid. Ele odeia este 
pregador e agora é a hora para o acerto! Vamos avisá-lo! 
— Vamos nessa! Quem sabe ele não nos dá uma porcentagem maior nos 
roubos a banco? Ou nos nomeia vice-presidentes do bando? Hê!Hê! 
Vamo lá! — responde Solo. 
FECHA-SE A CORTINA. VADE RETRO, KID’SVIOU, SOLO SOLIDÃO E DERB 
DEPRESSÃO SE POSICIONAM ATRÁS DE BÍBLIA THE KID. KID’SVIOU ESTÁ 
AMARRADO COM AS MÃOS PARA TRÁS E AMORDAÇADO, 
IMPOSSIBILITADO DE FALAR. ABRE-SE A CORTINA. VADE RETRO 
ACORDA BÍBLIA THE KID: 
— Ô homem de Deus!!! (GRITANDO). Acorda cretino, temos contas a 
acertar! 
OS DEMAIS RIEM. NUM PULO, ASSUSTADO, BÍBLIA THE KID OLHA PARA 
O BANDO À SUA FRENTE E, SENDO SEGURADO PELOS DOIS BANDIDOS 
DE VADE RETRO, DIZ: 
— Vade Retro! O que que você está fazendo com meu irmão Kid’Sviou? 
Exijo que o solte, em nome de Jesus! 
— Tirem a mordaça da boca daquele idiota! — diz Vade Retro. 
— Vade — diz Kid'Sviou —, o que você está fazendo? Por que você me 
amarrou deste jeito? Somos amigos, lembra-se? E você, Bíblia the Kid, o 
que está fazendo por estas bandas? Alguém me diga o que está 
acontecendo?  
— Ah!Ah!Ah!— ria junto com seus comparsas, Vade Retro — Eu não 
tenho amigos, moleque! Deixei você entrar pro bando para poder trazer 
seu irmão até nós... Há muito queria acabar com ele! Você só foi usado! 
Aproveito e acabo com você também...  
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— Mas o que você tem contra mim? — Diz Bíblia The Kid. — Não sou 
justiceiro, nem trabalho com o xerife Estrela D'Oeste, só procuro 
ministrar a palavra do Senhor e...  
ANTES DE TERMINAR, É INTERROMPIDO POR VADE RETRO.  
— É justamente por isso, é justamente por isso! Você se lembra do sr. 
Willian Retro, o assassino que por sua causa agora vive na igreja? 
Lembra-se de Neiva Vai Prá Lá, a maior assaltante de Bençapai & 
Bençamãe que por sua causa agora é uma missionária evangélica? 
Lembra-se de Ripa Lapa Trás, o rei do rum... Também tem Joel Juquinha, 
Araci Agulhina, Celi Sedosa, entre outros tantos... Sabe quem são eles? 
Meu pai, minha irmã, meu primo, meu tio, minha sobrinha! Todos 
convertidos por sua causa! Estou furioso com você! Agora até minha 
mãe, tá quase indo também! Sorte minha que ela é durona e não vai cair 
nessa! Ah! Ah! Ah!  
— Mas, eu só falo do amor de Jesus, nada além disso, o final é de Deus! 
— responde Bíblia lhe Kid.  
— Quero ver se você é homem mesmo! Hoje ao meio-dia, temos um 
encontro marcado no Beco dos Ossos Pendurados! Vingarei a minha 
família! — diz Vade Retro. Vamos embora cambada!  
— Estarei lá, man! Consagrarei um jejum esta manhã ao meu Senhor e 
creio que hoje mesmo você irá fazer parte da família de Deus! O Oeste 
nunca mais será assolado por suas bandidagens! Jesus te ama, Vade 
Retro!  
SOLO SOLIDÃO, DERB DEPRESSÃO E VADE RETRO SOLTAM BÍBLIA THE 
KID E SE RETIRAM. FICAM SÓ BÍBLIA THE KID E KID'SVIOU, QUE 
CONTINUAVA AMARRADO.  
— Ajude-me, Bíblia the Kid. I love you, my brother! Perdoe-me por ter 
colocado você na mira do gatilho de Vade Retro... Sou mesmo um 
imbecil... Acreditar que me daria bem... Perdoe-me.  
BÍBLIA THE KID DESAMARRA O IRMÃO E ABRAÇANDO-O, DIZ:  
— Oh, graças a Deus você está vivo! Procurei você por toda parte! Por 
que Kid'Sviou? Por que fugiu da presença de Deus e se iludiu com as 
coisas deste mundo?  
— Quero voltar para meu Senhor, mas estou morrendo de vergonha 
dEle — diz chorando.  
— Volte como está! Ele nunca irá te rejeitar! Deus é love! —responde 
Bíblia the Kid.  
 
FECHA-SE A CORTINA. EM CENA VADE RETRO COM SOLO SOLIDÃO.  
— Ao meio dia — diz Vade Retro —, quando eu e o Bíblia the Kid 
estivermos de costas um pro outro, antes de contarmos até dez, quando 
estivermos no oito, virarei e acabarei com ele!  
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FECHA-SE A CORTINA.  
 
NARRADOR: 11:55 da manhã. Beco dos Ossos Pendurados. Bíblia the 
Kid está esperando o grande momento. Passou a manhã inteira orando 
para que Deus manifestasse seu poder.  
CHEGA VADE RETRO ACOMPANHADO DE UM PAPA-DEFUNTO, QUE DIZ:  
— Muito bem, fiquem de costas um pro outro. Contem até dez e que 
fique em pé o melhor!  
ELES OBEDECEM. BÍBLIA THE KID FICA EM POSIÇÃO DE COMBATE COM 
SUA BÍBLIA. VADE RETRO TAMBÉM COM SUA PISTOLA. AMBOS 
COMEÇAM A CONTAR.  
— 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 
NO OITO, ESTANDO BÍBLIA THE KID AINDA DE COSTAS, VADE RETRO 
TENTA SACAR SUA ARMA, MAS ELA NÃO SAI.  
— Que é isso? Droga, que está acontecendo? Uggghhhh! Não consigo 
sacar minha arma, parece que passaram cola? Pela cachaça de 
Beldosville, que maldição é essa? (COMEÇA A PRAGUEJAR.) 
TERMINANDO DE CONTAR ATÉ DEZ, BÍBLIA THE KID, DÁ MEIA VOLTA E 
SACANDO SUA BÍBLIA, DIZ:  
—"Até os cabelos de vossa cabeça estão contados..." "Você é a pupila dos 
meus olhos"... "Se Deus é por mim, quem será contar mim?"  
— Não, não quero ouvir isso... Cale-se... Cale-se... Essa sua arma terrível, 
a Bíblia! Ela atingiu minha família e arrancou a todos do crime e da 
perdição! Mas eu não vou para a igreja (AINDA TENTANDO TIRAR A 
ARMA). Não vou! Não vou!  
NESTE MOMENTO SURGE A MÃE DE VADE RETRO, GRITANDO:  
— Vade Retro, seu moleque travesso! Que bom que te encontrei aqui 
(PEGANDO-O PELA ORELHA). Vamos pra casa que hoje você vai na igreja 
comigo, três horas tem culto de libertação, teu pai quer toda a família 
reunida para que Deus opere maravilhas... e hoje nem que seja na marra.  
SOLO SOLIDÃO E O PAPA-DEFUNTO SAEM JUNTO COM ELA. VADE RETRO 
FICA CHORANDO E DIZENDO:  
— Tá bom, mãe! Eu vou! Ninguém pode com este Deus... Ai, minha 
orelha, mãe...  
BÍBLIA THE KID OLHA PARA O CÉU E AGRADECE A DEUS. KID'SVIOU 
APARECE E ABRAÇANDO BÍBLIA THE KID, DIZ:  
— É, querido irmão... Deus faz coisas que são loucura para o homem... 
Quem imaginou que acabaria deste jeito?  
— É mesmo. Nada é impossível para Deus! — responde Bíblia the Kid.  
— Peraí... Pra Deus é impossível. É impossível não responder a oração 
de um servo fiel!!! — Diz Kid'Sviou.  
— Oh! Glória! — Termina Bíblia the Kid.  
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E FIM. FECHA-SE A CORTINA.  
 
Wilson Soares Cardoso 
Livro Teatro Evangélico volume 2 
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EM BUSCA DE UM TESOURO 
Peça teatral infantil 
  
Personagens: Criança, Pirata. 
 
PIRATA — Buá! Buá! Ááááá! Ah, como sou infeliz! Ninguém gosta de 
mim! Que vida triste! Buáááá! Eu queria tanto ser feliz!... 
CRIANÇA — Um pirata chorando?... Oi seu pirata! Por que você está 
chorando? 
PIRATA — Porque não sou feliz... 
CRIANÇA — Sabe pirata triste, não fique assim! A vida é tão linda! Como 
é que você é infeliz se é dono de tesouros e mais tesouros preciosos? 
PIRATA — É verdade! Tenho muito tesouro, muito ouro, muita prata, 
muitas pedras preciosas, joias mil... Mas não sou feliz! Tenho um vazio 
tão grande dentro de mim. Sinto-me triste, vazio e mau! Sinto raiva, ódio, 
brigo, xingo... Falo mil mentiras. Ah! Como sou infeliz! 
CRIANÇA — Xiii!... Você está mal mesmo! Você tem muitos tesouros, 
mas não tem o maior tesouro do mundo. O maior e mais precioso! 
Precioso porque este tesouro preenche o vazio do nosso coração, enche 
nossa vida de alegria e paz; afastando assim toda maldade! 
PIRATA — É mesmo? mas que tesouro é este? Onde posso encontrá-lo? 
Seja onde for, em alto mar ou nos confins da terra, buscarei este tesouro 
para mim. Nem que seja preciso cavar muitos dias. Eu quero este 
tesouro! Quero ser feliz! Quero acabar com esse vazio do meu coração! 
Eu não quero ser mau! Onde está o mapa? 
CRIANÇA — Ora! Pirata chorão! Não precisa viajar e nem ter mapa 
algum! Não é preciso nem navio, nem pá e nem muito esforço.  
Este tesouro é Deus! A fonte da vida e do amor! E da paz que você busca! 
Ele ama você e quer fazê-lo feliz! E o caminho até a Ele é Jesus seu filho! 
Ele mostrou com seus passos como devemos caminhar. E morreu numa 
cruz concedendo-nos o perdão de Deus. Nossos pecados, nossas 
maldades entristecem a Deus e nos afastam Dele. 
PIRATA — Você falou em pecado? O que é pecado? 
CRIANÇA — Pecado é tudo aquilo que deixa Deus triste! Matar a alegria 
de um sorriso, roubar a esperança de um sonho, brigar por causa de um 
doce... Também usar nossas mãos para machucar e ferir os outros... Deus 
é Santo! E o sangue de Jesus nos limpa de toda maldade e pecado!  
Sabe pirata chorão; é como se o pecado fosse uma doença! Essa doença 
destrói nossa vida. E Jesus é o médico que cura essa doença. Ele nos salva 
e nos cura, nos liberta. Você precisa ir ao encontro de Deus. Jesus é a 
ponte que nos leva a Deus. Ele disse: 
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"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for 
por mim". Você precisa conhecer Jesus! 
PIRATA — Mas como posso conhecê-lo? Eu quero conhecer Jesus! 
CRIANÇA - Você está vendo aqui a arca de tesouro de Deus? (Mostra a 
Bíblia) 
PIRATA — Arca de tesouro de Deus? 
CRIANÇA — (Mostra a Bíblia) Aqui estão todas as joias de Deus! 
PIRATA — Joias de Deus? 
CRIANÇA — Isto mesmo! Este livro aqui é a palavra de Deus! Leia e ouça 
a voz de Deus falar em seu coração, e creia Naquele que está falando com 
você! 
PIRATA — (Pega a Bíblia) Obrigada amiguinha! Achei o maior tesouro 
do mundo. Oh!, que bom! (abre a Bíblia e lê) "Lâmpada para os meus pés 
é a Tua palavra e luz para o meu caminho". 
CRIANÇA — Ei! pirata! Você precisa aceitar Jesus em seu coração. Deus 
está pedindo o seu coração! Na Bíblia está escrito: "Filho meu dá-me o 
teu coração". Ele quer transformar sua vida! 
PIRATA — Oh! Eu quero sim! Deus eu aceito Jesus em meu coração. 
Aceito Jesus como meu Salvador e Rei! Amém! 
Que alegria! Que Paz! Agora posso abandonar a pirataria. Eu vou cavar 
esse tesouro de Deus e descobrir suas preciosidades para minha vida! É 
um livro grande e muito cheio de riquezas. Até logo amiguinha!  
CRIANÇA – Tchau, Pirata! Sei que você será feliz em sua nova vida com 
nosso amigo Jesus! 
Que bacana! Ele encontrou o maior tesouro do mundo! Ele encontrou a 
palavra de Deus! A Bíblia! 
 
 
Fonte: Revista Luz Missionária  
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VIAJANDO PELA BÍBLIA – PROCURANDO PEQUENOS OBREIROS 
Peça teatral infantil 
 
Personagens: Narradora, Maria, Cássia, Bíblia, Dona Diva 
  
NARRADORA: Bem vindos! Vocês estão prestes a entrar no maravilhoso 
mundo da Bíblia. Este Mundo não é de mentira, como outros por aí, e 
vocês podem morar nele, viver nele, basta querer. Bom, vou deixar para 
depois as explicações de como morar no Mundo da Bíblia, pois agora 
vamos ver a primeira história da série Viajando pela Bíblia. Nossa 
primeira história tem por título "Procurando os pequenos obreiros", 
que conta a história... É melhor vocês verem a história... Tudo começou 
com a pergunta, da "perguntadeira" Maria que, muito curiosa, queria 
saber de tudo que lhe viesse à telha: 
  

Cena 1 - Sem cenário 
MARIA: Oh Cássia, como é que eu sei que a Bíblia conta a verdade? 
CÁSSIA: Porque a Bíblia nos diz que todas as escrituras são inspiradas 
por Deus, além do mais, para tudo que acontece a Bíblia tem uma 
explicação. 
MARIA: Eu nunca ouvi nas Histórias da Bíblia crianças fazendo algo para 
Deus, eu acho que é porque nós somos muito pequenas e não sabemos 
fazer quase nada; aliás, nada. 
CÁSSIA: Uhmmmmm! É verdade... Mas há crianças que fizeram sim a 
obra do Senhor. 
MARIA: Ué... Por que eu num lembro? 
CÁSSIA: Você tem ido para a Escola Dominical e prestado atenção? 
MARIA: Não... Hehe... 
 

Entra a Bíblia 
BÍBLIA: Já que você não vai buscar o conhecimento da Bíblia, eu vim 
aqui te trazer o conhecimento, Maria. 
CÁSSIA: Como é que você entrou aqui? 
BÍBLIA: Vamos, e não tenha medo, pois eu não vou lhe fazer mal algum. 
MARIA: Vamos sim, seu desconhecido... (Maria segue a Bíblia) 
BÍBLIA: Você não vem, Cássia? 
CÁSSIA: Isso parece loucura, mas... Fiquei curiosa! 
Fecham-se as cortinas e começa a tocar a música de fundo. 
  
Cena 2 - Cenário: Gênesis, que consiste num lugar com folhas e 
alguns desenhos simulando arbustos. 
BÍBLIA: Eis aqui o começo de tudo, o livro da gênese, da origem de todas 
as coisas. 
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MARIA: Que legal! Mas o que a gente veio fazer aqui? 
BÍBLIA: Dona Narradora, explica pra ela e para todo mundo o que nós 
viemos fazer aqui? 
NARRADORA: Mas é claro. A aventura de Viajando pela Bíblia será 
viajar pela Bíblia toda à procura de pistas sobre pessoas que mesmo 
quando eram crianças faziam a obra do Senhor. 
MARIA: Que legal! Vão me ensinar as coisas sem eu precisar perguntar? 
Mas eu posso fazer perguntas, não posso? 
BÍBLIA: Claro que pode. Estou aqui pra lhe explicar tudo sobre crianças 
obreiras, para que você também seja uma. 
MARIA: Mas como e posso fazer isso? eu sou tão pequena... 
BÍBLIA: Essa pergunta será respondida mais à frente, Maria. 
CÁSSIA: Olha, eu acho que encontrei uma pista. 
BÍBLIA: Deixe-me ver... É realmente é nossa primeira pista e diz: "A 
obediência". Isso quer dizer que no princípio da criação as crianças 
faziam a vontade do Senhor somente em obedecer aos seus pais. Essa é 
a primeira obra, a obediência. 
MARIA: Já vi que posso fazer a obra... 
CÁSSIA: Tá vendo, resmungona. Toda vez que a mãe te pede pra fazer 
algo você fica resmungando e não a obedece. 
MARIA: Eu vou mudar... 
BÍBLIA: Bom, já ficamos muito aqui, vamos procurar a próxima pista, 
para ver como as crianças podem fazer a obra do Senhor. 
Fecham-se as cortinas 
  
Cena 3 - Cenário: Deserto, desenho do Sol bem forte e as luzes quase 
todas acesas. 
BÍBLIA: Chegamos ao Êxodo... 
MARIA: Que calor! 
CÁSSIA: Claro Maria, nós estamos no Egito. 
BÍBLIA: Realmente, aqui é muito quente, pois a maioria das áreas são 
todas desérticas. 
MARIA: Olha aqui! Acho que é a nossa pista. 
BÍBLIA: Deixa-me ver? 
MARIA: Tó... 
BÍBLIA: Não Maria, essa não é nossa pista, é apenas uma anotação sobre 
como fazer o próximo cenário. 
CÁSSIA: Onde será que tá a pista daqui... 
BÍBLIA: Vamos Perguntar à Narradora! 
MARIA: Vamos... 
CÁSSIA: Hei! Espera aí, com a Narradora nós podemos falar daqui 
mesmo. 
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BÍBLIA: É, basta falar assim: Dona Narradora onde está a nossa pista? 
NARRADORA: Têm duas. Uma delas está comigo e a outra está atrás de 
uma pedra. 
BÍBLIA: Você pode, por favor, nos dar a pista que está com a senhora? 
NARRADORA: A pista que está comigo diz que vocês daqui passarão 
para o Livro de Samuel, pois do atual livro até este a pista é única: 
"Obediência aos pais para agradar ao Senhor". (Enquanto a Narradora 
fala Maria pega a pista na pedra) 
MARIA: Aqui está a outra pista. 
BÍBLIA: Vamos ver o que diz... "A irmã de Moisés ajudando sua mãe a 
cuidar de Moisés". Aqui se vê que a irmã de Moisés agradava a sua mãe, 
logo agradava a Deus. 
CÁSSIA: Então nós temos duas pistas e duas dicas para as crianças: A 
Primeira diz que obedecendo aos seus pais você está obedecendo a 
Deus. A Segunda diz que agradando os pais, agradamos a Deus. 
BÍBLIA: Vamos como disse a Narradora para o Livro de Samuel. 
Fecham-se as cortinas 
  

Cena 4 - Cenário: Um Templo, lugar à meia luz e iluminado com velas, 
simbolizando a luz do templo 
BÍBLIA: Já sei onde está a pista... 
MARIA: Tão rápido!? 
CÁSSIA: Deixa de resmungar Maria. 
BÍBLIA: Olhem, aqui diz: "Samuel desde pequeno servia ao Senhor como 
sacerdote, ensinado pelo sacerdote Eli". 
CÁSSIA: Faz sentido... 
MARIA: Alguém me dá uma luz porque eu ainda não entendi o que 
significa. 
CÁSSIA: É simples Maria, com isso nós podemos saber que não só os 
adultos podem pregar e ensinar nos cultos, mas se as crianças e 
adolescentes também buscarem ao Senhor podem ministrar sua palavra 
com fervor. 
BÍBLIA: Isso mesmo Cássia, se você usasse essa inteligência para falar 
de Jesus a suas colegas de classe, você faria muito bem a obra do Senhor. 
CÁSSIA: É... É... 
MARIA: Já acabamos aqui, vamos procurar a próxima pista. 
BÍBLIA: Tem razão Maria, vamos. 
Fecham-se as cortinas 
  

Cena 5 - Cenário: montanhas 
BÍBLIA: Por mais que nós tenhamos andado, não saímos do Livro de 
Samuel. 
MARIA: Mas tudo tem um motivo de ser. 
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CÁSSIA: Nossa! Finalmente você falou algo de interessante. 
MARIA: Mas é lógico, eu li o texto da Bíblia. 
CÁSSIA: Tinha que ser! 
BÍBLIA: Como a Maria já falou, tudo tem um motivo de ser, se estamos 
aqui é para aprender algo novo. 
CÁSSIA: Achei a pista. Posso ler? 
BÍBLIA: Claro que pode. 
CÁSSIA: "Um menino pastoreando as ovelhas de seu pai, e defendendo-
as de animais perigosos". 
BÍBLIA: Aqui vemos Davi cuidando das ovelhas de seu pai e com isso 
aprendeu a confiar no Senhor, sendo assim agradava ao Senhor, pois 
nele confiava cegamente, prova disto é que mais tarde enfrentou o 
gigante Golias. 
CÁSSIA: Já temos então três pistas para fazer a obra do Senhor... 
MARIA: Eu sei quais são. Obedecer, agradar e confiar. 
CÁSSIA: Você está aprendendo rápido Maria. 
BÍBLIA: Vamos para a próxima pista. 
Fecham-se as cortinas 
  

Cena 6 - Cenário: Trono 
CÁSSIA: Olha ali, em cima do trono. 
MARIA: Deixa que eu pego. É... Agora é a pista. 
BÍBLIA: Dê-me. (Bíblia pega a pista de Maria) Aqui diz: "Josias reinou 
desde os oito anos". 
MARIA: Puxa! Um rei com oito anos parece até brincadeira. 
BÍBLIA: Mas não é. 
CÁSSIA: Mas o que isso quer dizer? 
BÍBLIA: Quer dizer que as crianças também podem decidir, desde que 
queiram realmente servir ao Senhor com sinceridade. 
MARIA: Para fazer a obra do Senhor temos que obedecer, agradar, 
confiar e decidir. 
CÁSSIA: Isso tá ficando complicado. 
BÍBLIA: Não é nada difícil, pois basta ser simplesmente como Jesus. 
CÁSSIA: Ah! É básico. 
BÍBLIA: Vamos sair dos Livros dos Reis, e vamos seguir para nossa 
próxima pista. 
Fecham-se as cortinas 
  

Cena 7 - Cenário: Livros poéticos: um pergaminho 
BÍBLIA: Chegamos aos Livros Sapienciais. 
MARIA: Que livros são esses? Não sabia que na Bíblia tinha estórias de 
sapos. 
CÁSSIA: (rindo) Não Maria, são os livros poéticos, que trazem muitos 
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conselhos sábios, por isso são chamados de Livros Sapienciais. 
MARIA: Assim está melhor. 
BÍBLIA: Vejam, aqui tem um rolo de pistas. 
CÁSSIA: Lógico, nos livros poéticos nós podemos encontrar muitas 
informações de como fazer a obra do Senhor, mesmo sendo crianças. 
MARIA: Qual é a primeira pista, dona desconhecida? 
BÍBLIA: Pode me chamar de Bíblia. A primeira pista diz: "Não era 
criança, mas deixou um belo exemplo de paciência". 
MARIA: Essa eu sei quem é. É Jó que foi um homem muito paciente, 
sofreu muito, mas nunca reclamou do seu Deus. 
CÁSSIA: Tá vendo que você lembra o que aprendeu na Escola Dominical, 
só precisa fazer uma forcinha para lembrar. 
MARIA: Eu já posso falar todas as pistas que nós já encontramos? 
BÍBLIA: Ainda não, Maria, porque ainda tem outras pistas. 
CÁSSIA: Leia logo as outras, Bíblia. 
BÍBLIA: "Ouvi o conselho do teu pai". 
CÁSSIA: Essa pista é muito clara. 
BÍBLIA: Mas nos livros sapienciais nós encontramos ordens para os 
adultos também. No livro dos Provérbios capítulo 22 e versículo 6 diz: 
"Ensina o menino no caminho em que deve andar..." 
MARIA: Nós devemos ouvir os conselhos de nossos pais porque eles têm 
de nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor e nós devemos 
obedecer. 
BÍBLIA: Certo Maria! Muito bem. Vamos para o próximo livro ou 
subdivisão deles. 
MARIA: Como assim subdivisões? 
BÍBLIA: Eu explico pra você no caminho, vamos... Os livros da Bíblia... 
Fecham-se as cortinas 
  

Cena 8 - Mesmo cenário 
MARIA: Seu Bíblia, você entende tudo da Bíblia hein! 
CÁSSIA: Parece que nós voltamos para o mesmo lugar. 
BÍBLIA: Não. Posso sentir que nós estamos nos Livros Proféticos. 
CÁSSIA: E que pistas podemos encontrar nos Livros Proféticos, que têm 
uma linguagem tão complicada e às vezes dura? 
BÍBLIA: Narradora, onde está a pista daqui? 
NARRADORA: Está no meio de algumas taças sobre a mesa... 
MARIA: Eu já achei, está aqui. 
BÍBLIA: Obrigada dona Narradora. 
CÁSSIA: (pega a pista de MARIA) Aqui diz: "Sendo já homem, chorou 
como criança". 
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BÍBLIA: O profeta Jeremias chorou aos pés do Senhor como uma criança, 
isso quer dizer que o coração de uma criança é puro e para estar diante 
de Deus todos precisam ter um coração assim. 
MARIA: Que legal! Então todo mundo que faz a obra do Senhor tem que 
ser como uma criança. 
CÁSSIA: Logo todas as crianças podem fazer a obra do Senhor, pois seu 
coração é puro. 
BÍBLIA: Mas existe mais algumas condições para que as crianças façam 
a obra do Senhor. 
MARIA: Eu pensava que não tinham restrições para isso. 
BÍBLIA: Narradora, nós podemos pular para o fim de nossa aventura? 
NARRADORA: Não, só podem ir para os Evangelhos. 
MARIA: Então vamos logo. 
CÁSSIA: Vamos o mais rápido que pudermos. 
Fecham-se as cortinas. 
  

Cena 9 - Cenário: nuvens 
BÍBLIA: Aqui iremos aprender quais a condições para que as crianças 
façam a obra do Senhor. 
CÁSSIA: Por que não tem pistas neste lugar?  
BÍBLIA: Porque aqui é o último estágio da nossa viagem. 
MARIA: Como assim, nós não viajamos pela Bíblia toda coisíssima 
nenhuma, nós até pulamos algumas partes. 
BÍBLIA: Você tem razão, mas as últimas pistas serão dadas aqui e as 
demais vocês procurarão sozinhas. 
CÁSSIA: Mas como? 
BÍBLIA: Assim que sairmos daqui vocês saberão como fazer isso. 
CÁSSIA: Se é você quem diz... 
BÍBLIA: Para que todas as crianças possam fazer a obra do Senhor, antes 
de qualquer coisa elas têm que aceitar a Jesus como seu Salvador, pois 
na Bíblia está escrito "todos pecaram, e precisam da glória de Deus", 
portanto antes de obedecer, agradar, confiar, ouvir o conselho dos pais 
e ser humilde diante do Senhor, a criança, como qualquer pessoa tem 
que aceitar a Jesus, para que possam ser perdoados os seus pecados e 
para que se possa ir morar com Jesus no céu... 
Fecha-se as cortinas. 
  

Cena 10 - Cenário: Mesa de café da manhã 
DONA DIVA: Maria, Cássia, o café tá pronto, vem tomar pra depois a 
gente ir pra casa da vovó. 
MARIA: Ah, mãe; a gente tá de férias, por que nós temos que acordar 
cedo? 
CÁSSIA: Olha Maria, ali na mesa... 
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MARIA: A Bíblia... 
DONA DIVA: Que deu em vocês? 
CÁSSIA: Nós podemos continuar a procurar as pistas. 
MARIA: É! Vamos tomar café e depois a gente continua a nossa aventura. 
DONA DIVA: Vocês sonharam o mesmo sonho? 
MARIA: É mesmo, Cássia! 
DONA DIVA: Posso depois saber como foi esse sonho? 
CÁSSIA: Claro mãe, quem sabe a senhora não dá uns conselhos para a 
gente. 
Fecham-se as cortinas; Maria fica, monologando. 
MARIA: A quem quiser aceitar a Jesus a oportunidade será dada. Se você 
pensa que criança ou adolescente não pode fazer a obra do Senhor está 
muito enganado, pois você pode falar de Jesus aos seus amigos, colegas 
de classe, na condução... 
CÁSSIA: (Só a voz) Vamos logo Maria. 
MARIA: É isso aí! Fiquem na paz! E lembrem-se: A Bíblia possui todas as 
pistas para vivermos bem e em paz com Deus, e para podermos ajudar 
a todas as outras pessoas! Leiam a Bíblia sempre, ela tem muitas pistas 
a revelar! 
Fecham-se as cortinas 
Fim 
 
 
Autor: Welson - Igreja da Fé, SP 
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O ALDEÃO CHINÊS E A SUA BÍBLIA DE DEZ PÁGINAS 
Peça teatral 
 
A peça reflete a situação de cristãos secretos no interior da China. Por tais 
grupos só possuírem poucos exemplares da Bíblia, muitas vezes apenas um 
por igreja, ela é rasgada em blocos ou em cada livro, e as partes são 
distribuídas entre os irmãos, para que todos possam ler e decorar os 
versículos. 
Nosso personagem, que vive numa província onde a circulação de Bíblias 
tinha sido proibida, fica com o Livro de Romanos, e, tendo sido 
interceptado por soldados em patrulha, precisa pregar para esses homens, 
utilizando apenas o fragmento que possui. Ele vale-se da chamada 
Estrada Romana, que é um roteiro de evangelização baseado 
unicamente em versículos do livro de Romanos. (Essa explicação ou uma 
adaptação dela pode ser dada pelo apresentador da peça, a título de 
introdução). 
A peça se presta tanto a representações com foco ou em momento 
missionário (culto de Missões etc.), quanto referentes ao Dia da Bíblia, e 
também a propósitos de cunho evangelístico. 
 
Personagens: CRISTÃO (Chaosheng), TENENTE (Win Lu), SOLDADO 
1 (Quon), SOLDADO 2 (Kun Lao) e SOLDADO 3 (Meng). 
 
Cena inicia com personagem CRISTÃO caminhando pelo cenário. Ele veste 
roupas humildes, como de camponês, e leva às costas uma pequena e 
surrada bolsa ou trouxa de pano. Aproximando-se de outra direção, vem 
um grupo de quatro soldados uniformizados e armados. 
SOLDADO 1 (apontando a arma): - Ei! Você aí! Pare aí! 
Parando assustado, CRISTÃO levanta as mãos, rendido, e depois as abaixa. 
Os soldados o cercam, o revistam e abrem sua bolsa. Encontram pequenas 
peças de roupa, uma garrafa d’água e um pedaço de algum sanduíche 
embrulhado num papel. Um dos soldados bebe a água, e outro come o 
sanduíche. Um deles puxa um pequeno bloco de papel impresso, bastante 
surrado, de umas dez páginas, representando o livro de Romanos. Começa 
a ler, e diz: 
SOLDADO 1: - Hum... Veja, tenente. Que livrinho estranho... Este parece 
ser aquele livro dos cristãos! 
TENENTE: - Não pode ser, soldado. O livro cristão possui muitas 
páginas. Deixe-me ver (apanhando com truculência o livrete, e lendo). 
Realmente me parece suspeito... Sim, é ele mesmo. Você, aldeão, de onde 
está vindo? 
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CRISTÃO: - Senhor tenente, eu estava em casa de amigos, onde fui levar 
algumas abóboras de minha plantação, que me haviam sido 
encomendadas. 
TENENTE: - E este livro cristão? Não sabe que é proibido portar tal livro 
nesta província? Qual o seu nome? 
CRISTÃO: - Senhor militar, é apenas um pequenino trecho, veja você; e 
apenas para minha leitura particular. Veja como está desgastado e sujo. 
Quanto a mim, sou o menor dos chineses, e meu nome é insignificante; 
sou o seu servo, Chaosheng. 
TENENTE: - Não importa. O que um humilde agricultor como você faz 
com esse livro ocidental? Que benefícios ele pode lhe trazer? Que sabe 
sobre esse engano contrarrevolucionário?  
CRISTÃO: - Venerável oficial, nada intento contra a revolução ou nossa 
mãe, a república chinesa; este pedaço do livro cristão é apenas para 
minha reflexão. Na verdade, é um livro oriental, vindo do país chamado 
Israel; e este livro santo é tesouro de sabedoria e saúde para todos os 
homens, podendo ajudar com boas coisas e conselhos a qualquer um 
que o ler. 
SOLDADO 3: - “Livro oriental”... Ora veja! Temos Confúcio que nos 
aconselha em todo bom procedimento. Não lhe basta, aldeão? 
CRISTÃO: - Camarada soldado, muito aprecio a doutrina moral de nosso 
antepassado Confúcio; e foi ele mesmo quem disse: “Os homens de 
mentalidade superior se empenham primeiro em penetrar na raiz das 
coisas; conseguido isto, abre-se lhes o rumo certo”.  Assim, busco estudar 
tudo que minhas humildes mãos alcançam; e tenho obtido sabedoria ao 
aprofundar-me no estudo deste livro. Confúcio nos instrui para esta 
vida; no entanto, este livro fala desta e da vida vindoura, a vida eterna. 
SOLDADO 2: - Esse já teve a mente corrompida pelo livro estrangeiro! 
Win Lu, vamos espancá-lo ou coisa pior... Esse porco não vale nem a 
ração que comerá no presídio. 
TENENTE: - Quieto, Kun Lao! Eu dou as ordens aqui. 
TENENTE (para Cristão): - Sabe, cristão... Minha avó tinha uma Bíblia. 
Eu nunca a li, pois sempre soube que era um livro contrarrevolucionário. 
Mas me lembro de que era um livro bem grande... E você aí, com essas 
dez folhinhas, dizendo que seu livro é santo e bom e que pode nos 
ajudar! Como, cão? Diga: Como essa reles e incompreensível migalha 
pode conter algo de bom? 
CRISTÃO: - Senhor tenente, com sua licença lhe afirmo que este livro 
não é contrarrevolucionário, mas ele próprio é uma revolução. Não 
política, não terrena, mas nos corações dos homens. Esse livro fez uma 
mudança em meu coração sombrio, e pode fazer da mesma forma no 
coração de todos aqui.  
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SOLDADO 3: - Não ouviu o tenente, traidorzinho? Que livro, se tudo o 
que você tem são dez páginas amareladas? 
CRISTÃO: - Pois acreditem em mim: Apenas este humilde pedaço é 
suficiente para comunicar os melhores conselhos que um homem 
poderá obter em sua vida. 
SOLDADO 3: - Bah! Veja o que este traidorzinho do campo diz! Teu livro 
então é maior do que o Tao Te King, o Livro das Virtudes de nosso 
antepassado Lao Tsé? 
SOLDADO 2: - É um puxador de carroças, e amargará alguns bons anos 
de cadeia e fome! Onde já se viu, um livro “revolucionário”! Se o fosse 
não seria usado por norte-americanos... 
CRISTÃO: - Nobre soldado, este não é um livro norte-americano, e 
sequer ocidental; conforme disse, todo ele foi redigido em Israel, no 
Médio Oriente, muito antes de existirem os Estados Unidos... Nosso 
antepassado, o sábio Lao Tsé, falava-nos do Tao, o estado de pacificação 
mental e reunião na unidade. Uma doutrina dura e fria, confusa para os 
humildes. No entanto, este livro traz revelações que até uma criança 
pode compreender, e uma estrada segura para a salvação de nossa triste 
condição humana! 
TENENTE: - Oh, o caipira tem conhecimentos! Agora nos dá aulas de 
Geografia e de História das Religiões? Que seja, caipira. Pois lhe faço um 
desafio: Se este livro é mesmo revolucionário “para os corações dos 
homens”, se este livro é sagrado, se este livro é mesmo a forma do tal 
Deus verdadeiro se comunicar com os homens e ajudá-los, leia-o. Leia 
estas poucas folhas esfarrapadas e prove que apenas nelas há tanta 
sabedoria, superior mesmo a Confúcio e Lao Tsé! Sua vida depende 
disso, “plantador de abóboras”. 
SOLDADO 1: - Sim, camarada tenente! Se o tal Deus existe e o livro é 
inspirado desde os céus, essas poucas páginas bastarão para nos 
convencer. Quem sabe não larguemos até mesmo a bebida e as jogatinas 
(gargalha). 
CRISTÃO: - Nobres senhores, com prazer lhes apresentarei, 
humildemente, o pouco conteúdo que possuo aqui, da Palavra de Deus. 
No entanto, rogo que me permitam fazer uma breve oração, para pedir 
a Deus que me ilumine. 
SOLDADO 2: - Hahaha! Pois faça, velhaco! Mas faça sua reza em voz 
baixa. Melhor, reze em silêncio! 
(O Cristão abaixa a cabeça, chega as folhas da Bíblia ao peito e ora em 
silêncio por alguns segundos. Antes que ele acabe, um dos guardas 
[SOLDADO 1] lhe dá um pontapé no traseiro, dizendo):  
SOLDADO 1: - Como é, cristão? Já basta. 
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CRISTÃO: - Veneráveis amigos, antes de iniciar, lhes recordo que possuo 
apenas uma muito pequena parte do Livro Santo. No entanto, já a li 
bastante e com grande proveito, e creio que, pela graça de Deus, posso 
compartilhar seu maravilhoso plano para socorro dos homens a partir 
destas humildes páginas. A Bíblia foi escrita ao longo de milênios, por 
mais de trinta autores diferentes, muitos dos quais sequer sabiam uns 
dos outros. Seu conjunto é composto por 66 livros que, uma vez 
reunidos, formaram um todo harmonioso e coeso. Este fragmento que 
possuo é o livro de Romanos. Trata-se de um tipo de carta que um 
grande autor cristão enviou para o povo da antiga Roma imperial. 
Comecemos por este trecho, em Romanos 1.20,21. Tais numerações 
referem-se às divisões inseridas no texto, sendo a primeira referente ao 
capítulo e a segunda ao versículo, para que se possa melhor memorizar 
e estudar as escrituras (sendo bruscamente interrompido) 
SOLDADO 2: - Pare de nos enfadar com explicações e leia o maldito 
livro! 
CRISTÃO: - Mil perdões, honorável soldado. Lerei e lhes mostrarei: (Lê 
o trecho): 
“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu 
eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem 
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem 
inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 
como Deus, nem lhe deram graças; antes, em seus discursos se 
desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.” Amigos, aqui a 
Bíblia diz que o Deus criador de todas as coisas pode ser percebido nas 
maravilhas da sua criação; no entanto, muitos homens e povos 
endurecem seus corações contra este conhecimento, e voltam as costas 
ao Deus verdadeiro. Perdem-se em vãs especulações! Antes de tudo, 
precisamos reconhecer que Deus é o Criador de tudo e aceitar nossa 
posição humilde na ordem e propósito criados por Ele. 
SOLDADO 3: - Realmente o Universo é maravilhoso, e talvez tenha sido 
criado por algum ser superior...  
SOLDADO 1: - Veja o que o soldado Meng diz, tenente!  
TENENTE: - Quieto, Quon! Deixemos o aldeão expor sua doutrina; isso 
nunca lhe intrigou? Quem sabe realmente não tenhamos sido criados 
por alguma inteligência maior, assim como foram criados os objetos 
como nossos casacos e nossos fuzis, e tudo o que fazem os homens? De 
mais a mais, comporte-se à altura de um investigador. Lembre-se do que 
nos diz o Livro Vermelho de Mao Tsé-Tung: “As conclusões extraem-se do 
fim da investigação e não no seu começo. Apenas os tolos se lançam, sós 
ou em grupo, na tortura mental de encontrar uma solução, de descobrir 
uma ideia, sem proceder a investigações.” 
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CRISTÃO: - Sábias palavras pronunciaste, honorável tenente. 
Continuarei, com vossa licença, senhores. Lerei agora o trecho de 
Romanos 3.23: “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus.” Amigos, isto é muito importante: Nossos primeiros pais pecaram 
contra Deus, causando a separação entre nossa espécie e o Criador. 
Somos herdeiros de uma condenação. Situação terrível em que fomos 
lançados! Sabemos que há um Deus pelo que vemos na natureza, mas 
nós mesmos o afastamos, e temos por isso vivido num mundo de dores 
e trabalhos, sem poder jamais vê-lo realmente! Mas como nos 
achegarmos novamente a Ele, como sermos perdoados? 
Leiamos este trecho, um pouco adiante, aqui em Romanos 5.8: “Mas Deus 
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido 
por nós, sendo nós ainda pecadores.” Queridos camaradas militares, não 
podíamos pagar a dívida feita ou contraída; e não podendo fugir de 
diante do Deus de todas as coisas, aguardávamos tristemente nosso 
castigo final. Mas este mesmo Deus, vendo nossa impossibilidade de 
pagar a dívida, movido de grande amor enviou seu próprio Filho, Jesus, 
para pagar essa dívida em nosso lugar. Coisa fabulosa foi isto, 
camaradas! Um homem sem pecado algum foi morto para que nós, 
grandes pecadores, pudéssemos ser aceitos por Deus.  
SOLDADO 3: - Ora, então é isso que o tal Jesus dos cristãos fez, morreu 
por todos nós? Um deus que morre pelos fiéis... Não deveria ser o 
contrário? E de mais a mais, como isso é possível: Sendo ele um só, pagar 
por todos? 
CRISTÃO: - Amigos, lembram que lhes falei que, pelo pecado de nosso 
pai, o primeiro homem, fomos separados de Deus, pois o erro dele 
passou em herança para todos nós? Pois se o pecado entrou no mundo 
por um único homem, da mesma forma o preço do pecado foi pago por 
um único homem! O que não tinha pecados quebrou a cadeia de causa e 
efeito dos pecados, a roda a que estávamos presos. 
TENENTE: - A roda, você diz... Como samsara, a roda das reencarnações 
a que os budistas dizem estarmos todos aprisionados?  
CRISTÃO: - Honrado tenente, não se trata da mesma coisa, embora o 
mecanismo possa ser algo parecido. No entanto, Buda diz, assim como o 
fazem todas as demais religiões dos homens, que podemos nos libertar 
por nosso próprio esforço; no entanto, o amigo percebe como, ao invés 
disso, mais e mais pessoas nascem neste mundo miserável, e tornam-se 
reféns da pobreza, da opressão, e da falta de sentido? Se Buda estivesse 
certo, deveríamos ver se multiplicar o número de iluminados – mas 
miseravelmente é o contrário o que ocorre! E tudo isso, camaradas, está 
bem diante de nossos olhos! 
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TENENTE: - Especulações interessantes, senhor aldeão, mas muito 
difíceis de acreditar. No entanto, continue o seu relato... 
CRISTÃO: - Lerei agora o trecho de Romanos, 6.3: “Porque o salário do 
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor." Vejam, amigos, esta ao mesmo tempo terrível e 
maravilhosa notícia! É dela que este livro, tanto essa humilde porção 
como o exemplar completo, trata! Se estávamos condenados à morte 
pelo pecado, o prêmio que recebemos pelo sacrifício do melhor dos 
homens, Jesus o filho de Deus, nos traz a cura contra a morte, e nos 
oferece uma vida eterna de paz e amizade com Deus. E tudo isso, vejam 
vocês, é dom de Deus, ou seja, um presente que nada nos custa! Isso é 
salvação! 
SOLDADO 2: (Gargalhando) – Ora vejam! Então é fácil assim?! Pois onde 
está essa tal salvação? Vamos, me dê um pouco. Quero ver o tal Deus e 
quero descansar de minha dura rotina militar. Minhas botas me matam! 
(sapateia, enquanto aponta para os pés) 
CRISTÃO: - A resposta a esta questão, venerável soldado, está neste 
trecho do livro, em Romanos 10.9,10: “Se com a tua boca confessares a 
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a 
boca se confessa a respeito da salvação.” Amigos, a salvação é oferecida 
para todos aqueles que nela crerem, ou melhor, crerem naquele que a 
proporcionou, Jesus Cristo, a ponte que nos religa ao Deus que tudo fez. 
TENENTE: - Explique melhor sua doutrina, cidadão. Então é simples 
assim? E os rituais, e as penitências, e os sacrifícios a que é preciso 
submeter-se para alcançarmos tal beatitude? E os ancestrais, não é 
preciso lhes tributar oferendas e sacrifícios? Que pede este Deus de nós, 
para nos dar esta tal salvação?  
SOLDADO 3: - Sim, camarada tenente; na instrução militar, quando 
estudamos o venerável Sun Tzu e sua Arte da Guerra, nos é ensinado que 
“a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o 
preço”. Que preço paga você em honra a esse teu grande Deus salvador, 
aldeão? 
CRISTÃO: - Honorável camarada tenente, honorável companheiro 
soldado, aí é que está a maravilha! Basta apenas crer nesse mesmo Jesus, 
pois o preço já foi pago, como lhes disse. Trata-se de um presente. Os 
senhores jamais terão recebido presentes? Os outros deuses exigem que 
nos sacrifiquemos, e mesmo sacrifiquemos a outros, por eles; outros 
elaboram rituais de purificação severos e falam até em reencarnações 
quase infinitas até nos livrarmos deste mundo de dores; mas este, o 
Deus verdadeiro, Ele mesmo se sacrifica por amor a nós! Em Romanos 
10.13 lemos palavras que são como ouro: “Todo aquele que invocar o 
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nome do Senhor será salvo.” Deus nada requer do homem, senão fé e 
obediência. Mas, se tropeçarmos em nosso esforço para obedecê-lo, não 
somos massacrados: Arrependendo-nos do erro, Ele é misericordioso 
para nos perdoar e renovar nossas forças. 
SOLDADO 1: - Se esse Jesus morreu por nós, para nos salvar, ele mesmo 
se perdeu? 
CRISTÃO: - De maneira nenhuma, venerável camarada. Esse mesmo 
Jesus, o campeão do amor que se ofereceu por nós, foi morto pregado 
numa cruz, mas dentro de três dias ressuscitou, vencendo a morte! E ao 
ressurgir subiu aos céus, onde reina e aguarda o fim e a consumação de 
todas as coisas, quando Ele se reunirá com os que nele creram, para uma 
vida eterna de gozo e alegria. Gozo e alegria que então serão perfeitas, 
quando teremos novos céus e nova terra, onde a dor e a lágrima não 
mais existirão. Infelizmente, aqueles que não crerem em tão gracioso 
presente, em tão favorável dádiva, continuarão reféns da morte aqui e 
no além, e serão por fim lançados em castigos eternos... Sim, pois somos 
seres eternos; após nossa forte física, haverá um juízo, pois “o salário do 
pecado é a morte”. 
SOLDADO 1: - Ora! Então serei lançado em castigos por não crer em 
Jesus? Pois lançaremos a você, seu tolo, na cadeia, e veremos se esse 
Jesus vem lhe resgatar! 
CRISTÃO: - Amigos, vejam que não desejo o mal de nenhum de vocês, e 
rogo que não me prendam sem que eu nada de grave tenha feito; apenas 
lhes comunico a verdade como a aprendi, e a ofereço a vocês, que a 
solicitaram. Ofereço como a amigos, a informação que pode mudar suas 
vidas aqui e na eternidade.  
TENENTE: - Ancião, confesso que até aqui não vejo em quê sua doutrina 
seja ofensiva ou contrarrevolucionária. No entanto, fico cada vez mais 
curioso com este livro “proibido”... Continue a leitura. 
CRISTÃO: - Venerável tenente, realmente este livro, a Bíblia, é o livro 
dos livros, e a maior fonte de sabedoria universal! Não em vão é o livro 
mais impresso e vendido em todo o mundo, mais até que o Livro 
Vermelho de Mao. No entanto, eu tenho apenas este humilde trecho, e 
não há muito mais que lhes explicar aqui. Convido os amigos militares a 
buscarem aprender mais dessa boa doutrina, e se achegarem a este Deus 
de amor, como não há nenhum outro, em nenhuma das religiões dos 
homens. Em Romanos 11.36, temos que: “Porque dele e por meio dele e 
para ele são todas as cousas. A ele, pois, a glória eternamente.” 
TENENTE: - Não pensei jamais que esse livro falasse sobre coisas tais; 
sempre acreditei que era um livro maligno, criado no Ocidente com o 
objetivo perverter os povos. No entanto, nesses poucos trechos que nos 
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leste e nos explicaste, vejo apenas uma mensagem de esperança. Tal 
mensagem está mesmo presente nas outras partes faltantes deste livro? 
CRISTÃO: - Sim, honorável amigo; infelizmente sou um humilde 
camponês e a muito custo obtive este trecho; mas já tive a oportunidade 
de ler ou ouvir boa parte da Bíblia, e é um livro magnífico, como nenhum 
outro. Recomendo que o venerável tenente, se não lhe for ofensivo, 
busque adquirir um desses livros, para sua leitura e reflexão. Sua 
mensagem jamais se esgota; a cada dia, o próprio Deus revela novas 
verdades àquele que se entrega com fé e humildade à leitura de seu livro. 
SOLDADO 1: - Veja, tenente, além de portar tal livro, ele ainda 
recomenda que o adquiramos! Vamos prendê-lo afinal ou não, senhor? 
TENENTE: - Soldado, por acaso você ouviu alguma coisa que lhe 
ofendeu? Algo que lhe inspirou a praticar o mal, ou a insurgir-se contra 
o Partido? Não foi somente uma mensagem de vida e esperança o que 
ouvimos aqui? 
SOLDADO 2: - Senhor, realmente. Eu temia dizer, mas agora que vejo 
que o senhor pensa assim, afirmo que também conhecia um pouco deste 
livro, mas agora a sua mensagem me pareceu bem mais clara... Também 
gostei muito do que ouvi; peço humildemente perdão ao senhor 
agricultor pelas ofensas e maus tratos (faz a mesura tradicional chinesa 
– juntando as mãos e abaixando o tronco) 
SOLDADO 3: - Camaradas, confesso também que tais palavras me 
pareceram claras e de boa saúde. Vejo humildemente que tal sabedoria 
não nos trouxe ofensa, mas ao contrário, deixou-me também com 
vontade de aprender mais... Quem sabe possamos convidar este aldeão 
num outro dia para nos expor melhor a sabedoria deste livro? 
TENENTE: - Sim, nobre camarada Meng. Mas a hora é avançada e 
precisamos retornar ao posto de controle. Deixemos ir a este humilde 
camponês. (Dirigindo-se ao CRISTÃO:) Senhor, sabe que não deve portar 
tal livro em público, pois em nossa província ele é proibido de circular, 
e somos aqui os guardiões da lei. Portanto, doravante tenha cuidado ao 
andar com seu livro; embora seja dito em sua defesa que o que você 
possui é apenas um pequeno fragmento. Sua palavra nos foi agradável; 
como um mestre ancião, humildemente nos expôs palavras de vida, 
superiores talvez às de Confúcio e Lao Tsé. Vá em paz, e que esse Deus 
de que fala possa lhe proteger e abençoar, e também a nós. Confesso que 
espero algum dia poder ler esse misterioso mas desejável livro, e saber 
mais desse fascinante herói chamado Jesus, “o campeão do amor” que, 
se morreu para a salvação de todos os homens, me parece ser o maior 
herói que já viveu, e realmente o filho de Deus. 
Caem os panos. 
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NARRADOR EM OFF: - E você, espectador: É capaz de pregar a palavra 
a um descrente a partir de um pequeno trecho das Escrituras? 
Porventura você já maneja bem a palavra da verdade?  
E quando vier a verdadeira perseguição, estará pronto para não 
silenciar, mas sofrer a ofensa enquanto fala daquilo em que crê? 
E se você, espectador, não é ainda um dos discípulos de Jesus: O que está 
esperando? Somente Ele, que morreu por você, tem as palavras de vida 
eterna, vida eterna que Ele deseja lhe dar como presente. Pois o preço já 
foi pago. Você aceita? 
 
FIM 
 
 
Autor: Sammis Reachers 
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PÃO PARA TODOS (Infantil/adulto) 
Peça / Dinâmica 
 
(Todos estão sentados.) 
Pessoa 1: (Entra com uma cesta de pão) – Trouxe pão quentinho para 
você. 
Pessoa 2: Cheira bem. 
Pessoa 1: Você está com fome? Gostaria de um pouco de pão? 
Pessoa 2: Sim... 
Pessoa 1: Venha. Posso te dar um pouco de pão. 
Pessoa 2: (Aproxima-se da Pessoa 1, que diz:) – Tome um pãozinho. 
(A Pessoa 2 pega não um pão, mas a cesta inteira, mas não come nada.) 
Pessoa 1: (Para todos) O que você faria se estivesse com fome e com 
uma cesta de pão? 
(Deixe os outros responderem.) 
(Para a pessoa 2): – Coma o pão. Você vai gostar. 
Pessoa 2: (Come o pão.) 
Pessoa 1: Você pode sentar agora. (Ele tenta pegar a cesta, mas a Pessoa 
2 volta à cadeira com a cesta.) 
(Para os outros): – Vocês também estavam esperando o pão? O que vocês 
acham que a Pessoa 2 deve fazer com o pão que ela não comeu?  
(Responda: compartilhar conosco). 
Aplicação a ser desenvolvida pela Pessoa 1 ou um Narrador: 
O que vocês pensaram quando ele (Pessoa 2) apenas olhou para o pão 
sem comer? Sabemos que muitas vezes fazemos o mesmo... 
Temos algo mais importante do que o pão. Embora seja tão importante, 
não o usamos tantas vezes quanto nós deveríamos. Leia Mateus 4:4: 
“Jesus, porém, respondeu: — Está escrito: ‘O ser humano não viverá só 
de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’”. De acordo 
com Jesus, precisamos ainda de pão? 
Por vezes, agimos como a segunda pessoa? Deus quer que tenhamos 
fome de Sua palavra. Quer que leiamos a Bíblia. Por que precisamos da 
Palavra de Deus? 
Como você se sentiu quando a Pessoa 2 ficou com a cesta de pão só para 
ela? Fazemos o mesmo com a Palavra de Deus? 
O que devemos fazer? 
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"A TUA PALAVRA"  
Jogral 
 
Cinco crianças. Cada uma sustenta junto ao peito uma Bíblia e colocam-se 
todas no palco, uma ao lado da outra, cantando o corinho "A tua Palavra 
escondi". 
 
A PRIMEIRA  
"Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a 
tua palavra." Salmos, 119:9  
 

A tua Palavra é santa  
e tem poder eficaz,  
a sua grandeza é tanta  
que o coração satisfaz.  
 

É ela que purifica  
a trilha do pecador,  
e, ao jovem, lhe santifica  
o seu caminho, Senhor.  
 
A SEGUNDA  
"Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti."  
Salmos, 119:11 
 

A tua Palavra é suave  
e guardo-a no coração  
porque, no instante mais grave,  
é minha consolação.  
 

É nela que nós devemos  
ter mais cuidado e temor,  
para que nunca pequemos  
contra o teu nome, Senhor.  
 
A TERCEIRA  
"Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me 
vivifica." Salmos 119:50 
 

A tua Palavra é viva  
e pode me confortar,  
que a chama do amor ativa  
no coração que a observar.  
 

É nela que tenho gozo  
nos dias da provação,  
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pois ela me dá repouso  
na minha grande aflição.  
 
A QUARTA  
"Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces que o 
mel à minha boca." Salmos 119:103  
 

A tua Palavra é doce  
tal como o favo de mel  
que um anjo do céu trouxesse  
pra consolar o fiel. 
 

É ela que me reanima  
e me enche de doce paz,  
quando de mim se aproxima  
a tentação pertinaz.  
 
A QUINTA  
"Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." 
Salmos 119:105  
 

A tua Palavra brilha  
no meio do meu lidar,  
e sempre me aclara a trilha  
por onde eu tenha de andar.  
 

Bendigo-a, pois, com carinho,  
na abastança ou no revés:  
é a luz para o meu caminho  
e é a lâmpada pra meus pés.  
 
TODAS  
(Erguem suas Bíblias)  
 

A tua Palavra escondi,  
no meu coração a escondi  
para eu não pecar,  
contra ti não pecar,  
a tua Palavra escondi. 
 
 
Autor: Jonathas Braga 
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A LIÇÃO DAS ESCRITURAS SAGRADAS  
Jogral 
 
Personagens: Seis crianças. Ficam de pé, uma ao lado da outra, cada uma 
segurando um escudo de cartolina com as letras que formam a palavra B-
Í-B-L-I-A. Cada criança, antes de declamar, dá um passo à frente, de modo 
que, ao terminarem, todas estarão juntas novamente. 
 
A PRIMEIRA  
 

Meninos, nas Escrituras  
muitas lições achareis:  
exemplos de vidas puras,  
fracassos de muitos reis  
e Deus ditando às criaturas  
as mais preciosas leis.  
 

Folheai-as constantemente  
com toda a vossa atenção,  
e lede-as piedosamente  
com os olhos e o coração,  
pois elas a toda gente  
revelam a salvação.  
 
A SEGUNDA 
  

Como o universo foi criado,  
os homens e os animais,  
como na terra o pecado  
contaminou os mortais,  
tudo está bem explicado  
em páginas imortais.  
 

Nelas achamos, cansado,  
construindo a arca, Noé,  
e vemos Abrão chamado  
herói de Deus pela fé;  
Moisés no Egito educado,  
no Egito, escravo, José.  
 
A TERCEIRA  
 

Isaque e José, triunfantes  
na árdua conquista do bem,  
Samuel em preces constantes,  
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Saul caindo, porém  
Davi vencendo gigantes  
e rei em Jerusalém.  
 

E Salomão poderoso  
erguendo o templo de Deus,  
Ester num remo grandioso,  
Rute a habitar com os hebreus,  
Neemias mui corajoso,  
guiando e exortando os seus.  
 
A QUARTA  
 

Profetas que, nos seus dias,  
falaram com grande ardor:  
Ezequiel e Isaías  
clamaram com destemor.  
Miquéias e Jeremias  
ou João Batista, o maior. 
 

E vemos profetizado  
o reino eterno da luz,  
o qual nos foi revelado  
pelo poder de Jesus,  
sendo Ele sacrificado  
por todos nós numa cruz.  
 
A QUINTA  
 

Nas Escrituras Sagradas  
encontrareis todo o bem,  
palavras sempre inspiradas  
que a todos nós nos convêm,  
lições por Deus ensinadas  
que muito proveito têm.  
 

Revelações surpreendentes  
da compaixão divinal  
contra os pecados frequentes  
dos que praticam o mal,  
provas de amor eloquentes,  
cheias de graça eternal.  
 
A SEXTA  
 

Certeza, paz e alegria,  
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conforto, promessa e amor,  
tudo o que inspira e alumia  
a senda do pecador  
e o leva, dia após dia,  
mais perto do Salvador.  
 

Lede a Escritura, meninos,  
e nela perseverai:  
Ela contém bons ensinos  

vindos de Deus, nosso Pai,  
e orienta os nossos destinos  
na trilha em que ao céu se vai. 
 
TODAS 
(Erguem bem alto os escudos e cantam) 
 

A Bíblia é para nós 
Livro de Deus 
Manancial sem fim 
Que vem dos céus. 
A Bíblia faz saber 
Que há gozo e luz 
e vida de poder 
por meu Jesus. 
 

(Música: Cantor Cristão, 137) 
 
 
Autor: Jonathas Braga 
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COM O QUE A BÍBLIA SE ASSEMELHA 
Jogral 
 
Criança com uma VELA acesa: A Bíblia é como a luz para guiar, 
orientando-nos no que temos de fazer e escolher. “Lâmpada para os 
meus pés é a tua Palavra, e luz para o meu caminho”. Salmo 119.105 
 

Criança com um ESPELHO: A Bíblia pode ser comparada com um 
espelho onde podemos contemplar o que somos e fazemos. É o que nos 
diz Tiago em sua carta: “Porque, se alguém é ouvinte da Palavra, e não 
praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu 
rosto natural”. Tiago 1.23 
 

Criança com um MARTELO: Assim como o martelo quebra as pedras, 
os ensinos da Bíblia podem quebrar o pecado nos corações. “Não é a 
minha Palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a pedra?” 
Jeremias 23.29 
 

Criança segurando um EMBRULHO EM PAPEL DOURADO: A Bíblia 
foi comparada ao ouro, no salmo 19. “Os preceitos do Senhor são mais 
preciosos que o ouro, sim, do que muito ouro fino.” Salmo 19.9,10 
 

Criança com uma ESPADA: Paulo diz que a Palavra de Deus é a espada 
do Espírito. “Tomai também o capacete da salvação, e a espada do 
Espírito, que é a Palavra de Deus.” Efésios. 6.17 
 

Criança com um VIDRO DE MEL: O salmista diz que os ensinamentos 
da Bíblia são “mais doces do que o mel”. Salmo 19.10 
 

Criança com SEMENTE E FRUTOS: Jesus comparou a Palavra de Deus 
à semente que, caindo em terra boa, produz muito fruto.  
 
 
Fonte: Blog Ideias são Pérolas 
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JOGRAL DO DIA DA BÍBLIA 
Jogral  
 
Todos: SAUDAMOS A BÍBLIA! 
 

1- A Bíblia é para mim 
Manancial de amor 
É na Bíblia que vejo enfim, 
Remédio para dor. 
 

Todos: A BÍBLIA ESTÁ NO NOSSO SER! 
 

2- Mesmo sendo criança 
Tenho a Bíblia no meu ser 
Quero cada dia com segurança 
Poder amá-la até quando crescer. 
 

Todos: A BÍBLIA É A NOSSA SALVAÇÃO! 
 

3- Na Bíblia encontrei salvação, 
Suas páginas me iluminam a cada dia 
Estão todas dentro do meu coração 
Quero ser fiel a Cristo sempre com alegria. 
 

Todos: A BÍBLIA É O NOSSO CAMINHO! 
 

4- Foi na Bíblia que aprendi a caminhar 
Sua mensagem nos conduz ao céu de luz 
Em cada passo, fico sempre a meditar                 
Neste caminho que nos leva a Jesus! 
 

Todos: A BÍBLIA É A NOSSA ALEGRIA! 
 

5- Foi lendo a Bíblia que um dia achei 
Esta felicidade transbordante! 
Alegria completa eu sempre terei 
Meditando neste livro tão brilhante! 
 

Todos: A BÍBLIA É AMOR! 
 

6- O amor revelado por este livro 
É tão sublime que não se pode comparar 
A Bíblia a nós dá completo ensino 
Ensina como andar e a nosso próximo amar! 
 

Todos: A BÍBLIA É LUZ CRISTALINA! 
 

7- Na Bíblia encontramos a luz divina 
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Nos conduzindo pelo caminho deste mundo, 
Que vive em trevas sem saber o seu destino. 
Só com a Bíblia poderemos ter um real ensino. 
 

Todos: Por isso devemos amar a Bíblia e ler constantemente suas 
palavras, guardando-a em nossos corações e proclamando com alegria: 
 

TU ÉS O MAIS BELO LIVRO E POR ISSO TE SAUDAMOS NESTE DIA! 
 
 
Fonte: Blog Ideias são Pérolas 
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BÍBLIA - A IMUTÁVEL LEI DE DEUS  
Jogral  
 
Todos — Bíblia — A Imutável Lei de Deus...  
1 — A trovinha da vovó de mamãe já dizia:  
"Tudo muda, tudo passa,  
neste mundo de ilusão;  
vai para o céu a fumaça,  
fica na terra o carvão."  
2 — Jesus ensinou: Depois da tempestade vem a bonança...  
3 — O vento chegou,  
com forte rajada,  
e a casa levou,  
com uma soprada...  
4 — No espelho da água  
o cão avistou  
a caça aumentada,  
e nela pulou...  
5 — A caça largou  
na sanha de cão,  
e a sombra buscou;  
colheu ilusão...  
1 — Estamos falando  
de coisas que mudam.  
Você está notando?  
De coisas que mudam...  
2 — Mas hoje é um dia  
de algo imutável,  
porque irradia  
o Deus inefável...  
3 — Hoje é o Dia da Bíblia,  
a imutável Lei de Deus.  
4 — Disse o profeta Isaías:  
"Seca-se a erva,  
e murcha a flor,  
soprando nelas o hálito do Senhor...  
Seca-se a erva,  
e murcha a flor;  
mas a palavra de nosso Deus  
subsiste eternamente (Is 40.7,8).  
5 — Disse Jesus:  
"Passará o céu e a terra,  
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mas as minhas palavras jamais passarão" (Mt 24.35).  
1 — Pois é. A vovó da vovó de mamãe já passou.  
2 — Já passou a vovó de mamãe.  
3 — A mamãe já é vovó.  
4 — E a minha vovó fala dos bons tempos da sua vovó...  
5 — Quando os crentes sofriam mortal perseguição  
por causa de um livro da capa preta...  
Chamado Bíblia... Palavra de Deus.  
1 — Mas o Livro Santo continua... É o livro imutável de Deus.  
2 — Tudo mudou.  
3 — O padre que mandava queimar a Bíblia mudou...  
4 — Mas o Deus da Bíblia não mudou...  
5 — E a sua Palavra permanece.  
1 — Não mudou.  
2 — É a luz para alumiar o mundo.  
3 — É o livro da vida.  
4 — É o livro da paz.  
5 — Porque é o livro imutável do Deus que não muda...  
1 — Não busque ilusão! Busque a verdade!  
2 — Quem busca as sombras perde a realidade.  
3 — Busque Deus e a Carta Magna do seu reino.  
4 — Assim é que se é o homem feliz, o bem-aventurado.  
5 — Preste atenção na nossa divisa e no Salmo 1:  
"Bem-aventurado o homem  
que tem prazer na lei do Senhor,  
e na sua lei medita,  
dia e noite..."  
1 — Será árvore nutrida, firme,  
plantada junto às correntes de água.  
2 — Árvore que dá o seu fruto na estação própria.  
3 — Árvore sempre verde.  
4 — Árvore próspera.  
5 — Árvore estável.  
1 — Árvore que o vento não derruba.  
2 — Árvore que resiste à ruína.  
3 — Porque tem raízes profundas e firmes.  
4 — Isto é figura.  
5 — É a figura da pessoa plantada em Deus, e na sua Palavra.  
1 — É bem-aventurada.  
2 — É feliz.  
3 — É estável.  
4 — Firme como a Palavra imutável.  
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5 — Firme como filho de Deus.  
TODOS — "Bem-aventurado o homem  
que tem prazer na lei do Senhor,  
e na lei medita,  
dia e noite..."  
Vivamos a Bíblia,  
a imutável Lei de Deus... 
 
 
Pr. João Alves Feitoza  
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SALVE O DIA DA BÍBLIA  
Jogral 
 
TODOS - DIA DA BÍBLIA — 2° DOMINGO DE DEZEMBRO!  
1 — Dia de Gratidão!  
2 — Dia quando os cristãos agradecem a Deus as bênçãos.  
TODOS — AS BÊNÇÃOS DA PALAVRA ETERNA.  
3 — A Palavra que é consolo nos momentos de aflição.  
4 — A Palavra que é luz,  
1 — nas horas incertas da vida,  
2 — a Palavra que é lâmpada para os nossos pés.  
TODOS — PARA OS NOSSOS PÉS VACILANTES NOS CAMINHOS 
ESCUROS...  
1 — A BÍBLIA!  
2 — A BÍBLIA!  
3 — A BÍBLIA!  
4 — A BÍBLIA!  
TODOS — SALVE O DIA DA BÍBLIA!  
(Pausa)  
4 — Há muitos anos atrás, há mais de um século, em nossa Pátria, a 
Palavra de Deus era muito rara...  
3 — Poucos exemplares da eterna mensagem chegavam ao Brasil, 
trazidos por valentes capitães.  
2 — Era mercadoria indesejável, perseguida.  
1 — Mercadoria odiada.  
TODOS — LITERATURA QUEIMADA EM FOGUEIRAS QUE O ÓDIO 
RELIGIOSO ACENDEU.  
1 — Mas a semente foi lançada.  
TODOS — LANÇADA NOS PRIMEIROS ESFORÇOS DAS SOCIEDADES 
BÍBLICAS.  
2 — Sociedades que sempre viram o Brasil como uma grande Pátria, de 
grande povo, necessitado da luz divina...  
3 — E o idealismo dos semeadores jamais ofuscou-se...  
TODOS — PORQUE A OBRA ERA DE DEUS.  
4 — A causa, a ordem, e a inspiração eram divinas.  
1 — Assim, foram correndo os anos.  
2 — Decênios.  
TODOS — UM SÉCULO.  
3 — E hoje?  
TODOS — E HOJE? 
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4 — Hoje temos o ministério singular e auspicioso das impressoras de 
Bíblias, reunindo o amor que o povo da terra do Cruzeiro do Sul pode 
consagrar à Palavra de Deus.  
TODOS — DANDO A BÍBLIA À PÁTRIA!  
4 — A Bíblia — lida e ensinada nos lares, formando caracteres 
impolutos.  
3 — A Bíblia — nos cárceres sombrios, libertando cativos.  
2 — A Bíblia — invadindo antros de pecado, transformando vidas e 
corações.  
1 — A Bíblia — nos quartéis e nos hospitais, sendo paradigma de justiça 
e companheira nas noites longas...  
4 — Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz.  
3 — E produzirá benditos frutos, de valor eterno!  
TODOS — SIM, A PALAVRA DO NOSSO DEUS PERMANECE PARA 
SEMPRE, É O LIVRO DA HUMANIDADE...  
2 — Disse o Imperador D. Pedro II: "Eu amo a Bíblia. E quanto mais leio 
a Bíblia, mais a amo!"  
1 — O grande romancista Coelho Neto proclamou magistralmente: 
"Homem de fé, o livro de minh'alma, aqui o tenho. É a Bíblia. Conservo a 
Bíblia sempre à minha cabeceira, à mão..."  
4 — E Pedro Alves Mendes, da Igreja Romana, exclamou: "Livro 
maravilhoso este, que há quase dois mil anos os homens estão lendo e 
lendo-o todos os dias, horas, minutos e segundos, e ainda não 
concluíram sua leitura!"  
TODOS — LIVRO DIVINO, DIZEMOS NÓS.  
1 — A Bíblia.  
2 — A Bíblia.  
3 — A Bíblia.  
4 — A Bíblia que fala de Deus.  
TODOS — A BÍBLIA QUE FALA AO CORAÇÃO...  
4 — Hoje e sempre, oremos ao Deus da Bíblia!  
TODOS — FAÇAMOS SUBIR NOSSAS SÚPLICAS AO DEUS DA BÍBLIA!  
3 — Que os milhões que ainda não a conhecem tenham a oportunidade 
de conhecê-la.  
2 — Que os milhões que ainda não seguem seus ensinos possam segui-
los.  
1 — E que o Brasil possa viver a Bíblia.  
4 — O Brasil.  
3 — O Brasil.  
TODOS — O BRASIL!  
2 — O Brasil seja mais abençoado.  
1 — Mais feliz.  
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4 — Mais próspero.  
3 —Liberto pela mensagem da Bíblia.  
TODOS — LIBERTO PELA PALAVRA DE DEUS.  
2 — Pela Palavra de Deus...  
1 —Pela Palavra de Deus...  
TODOS — PELA BÍBLIA SAGRADA! 
 
 
Pr. Josué da Silva Andrade  
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A BÍBLIA É AMOR  
Jogral 
 
(Apresentado por oito jovens)  
 
Todas  
- A Bíblia é manancial...  
É fonte de inspiração...  
É bálsamo eficaz....  
É consolo na aflição  
Seus raios penetram e atingem...  
Aos ricos e pobres, grandes e pequenos...  
A todos sem distinção.  
 

1 a 4 - A Bíblia é encanto, é fonte de harmonia  
5 a 8 - É espada cortante, penetra em nosso ser como sol do meio dia.  
 

Todas - A Bíblia dá liberdade, ela é o livro da esperança, tanto ajuda o 
velho, como acolhe a criança.  
 

1 - Ela é luz, em tempos de escuridão e sombras  
2 - Ela é paz, em tempos de tumultos, de aflições, de guerra e tribulações  
3 - Ela é união, em tempos de ódio que assola a humanidade  
4 - Ela é fortuna, em tempos de fome e crises da sociedade  
5 - Ela é solução, em meio aos casais em divórcios  
6 - Ela é fé - em tempos de filhos carentes que não têm em quem confiar  
7 - Ela é abrigo, em tempos de fome, em tempos de homens sem casas 
para morar  
8 - Ela é justiça - em tempos de injustiças e falta de amor  
 

Todas - A Bíblia é sem dúvida o livro para todas as respostas, para todas 
as dúvidas, para todas incertezas e para sarar teu coração aflito e 
cansado, pois vemos:  
 

8 - Tremendos conflitos que assolam as nações  
7 - Prisões, lamentos e muitos grilhões  
6 - A noite das trevas, envolve a humanidade  
5 - Não sabem como procurar a verdade  
4 - O mal prolifera, o justo é quem sofre 
3 - Os jovens em fugas do sul para o norte  
2 - Procuram outros caminhos, não sabem pra onde ir  
1 - Adoram outros deuses e não sabem o que dizem  
 

Todas - Levantai vossas cabeças... A Bíblia é real revelação  
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1 - É luz nos caminhos escuros  
2 - É bálsamo para sarar tuas feridas  
3 - É bússola que leva ao lugar seguro  
4 - É o livro divino, a ode sagrada, concede esperança ao desalentados  
5 - É Deus falando conosco, quando folheamos suas páginas inspiradas  
6 - É a palavra de refrigério para o oprimido  
7 - É a fonte de manancial que nos leva às águas puras e cristalinas  
8 - Ela é o oásis no meio do deserto em um mundo de crises.  
 

Todas - O livro mais singelo...  
O livro mais amado,  
O livro mais lido e o mais sagrado  
pureza dos santos, a mais bela espada:  
 

1 a 4 - cortante  
5 a 8 - penetrante  
 

Todas - Ela é a nossa arma que despedaça as barreiras e que redime a 
todos com suas mensagens  
 

5 a 8 - Ensina a muitos o caminho da vida e como chegar à terra 
prometida  
1 a 4 - Ensina a muitos como encontrar a luz e viverem eternamente nos 
braços de Jesus  
 

Todas - Quando folheamos as suas páginas, desce sobre nós a unção do 
Espírito Santo e enche-nos de um gozo eficaz  
 

1 - Ao lermos este livro, com fé e muito contentes, sentimos a paixão 
pelas almas carentes  
2 - Ao lermos este livro, recebemos o poder e a unção para orarmos 
pelos enfermos e eles ficarem curados  
3 - Ao lermos este livro, sabemos a história que Deus enviou seu filho 
Jesus para nos salvar e purificar de todos os pecados  
4 - Ao lermos este livro, ouvimos as promessas que nos enchem de gozo 
e consolações  
5 - Ao lermos este livro, sabemos que Cristo veio nos redimir e nos dar 
proteção  
6 - Ao lermos este livro, sabemos que muito em breve os céus se abrirão 
e Cristo descerá com poder e glória a nos arrebatar  
7 - Ao lermos este livro, ficamos cientes da cidade que nos espera e do 
lugar preparado para nós  
8 - Ao lermos este livro, temos a certeza de que muito em breve 
estaremos recebendo nossa coroa de glória preparada para cada salvo.  
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Todas - Pois o Cristo da Bíblia...  
 

8 - É o Senhor da vitória...  
7 - É o Senhor dos senhores  
6 - É o Rei dos reis  
5 - É o leão da tribo de Judá  
4 - É o lírio dos vales  
3 - A grande estrela da manhã  
2 - É Ele o assunto principal de suas páginas  
1 - É o autor e consumador da nossa fé  
 

Todas - Jesus nos garante, no livro bendito, quebrar as cadeias, libertar 
os homens dos vícios.  
 

1, 2 e 3 - Jesus nos garante, no livro singelo - purificar nosso ser e torná-
lo mais belo.  
4 e 5 - Jesus nos garante, no livro sagrado, dar vista ao cego, curar o 
enfermo, purificar o cansado.  
6, 7 e 8 - Jesus nos garante, no livro exemplar, nos levar às mansões 
celestiais.  
 

Todas - A Bíblia é espelho que reflete virtudes, e inspira todos a servir 
ao Salvador  
Por isso dizemos: "A Bíblia é o livro que inspira o amor".  
 

Cantam um hino alusivo à data. 
 
 
Maria José de Castro Sales 
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LIVRO SANTO  
Jogral 
 
"Buscai no livro do Senhor e lede"  
 
1 e 4 — Num século de tantas mensagens, de tantos anseios,  
3 — um grito se ouve, partindo do vale, do vale de sombras, de 
sombras de dor.  
2 — Multidões lá esperam, no grande momento, no alento da vida, que 
é decisão.  
TODOS — Palavra da vida de Deus inspirada, a Bíblia proclama o 
eterno caminho, caminho de volta, de paz e amor.  
4 — É esse caminho que os homens procuram. Há nele esperança, 
certeza e vigor.  
2 — Perdidos, medrosos, em trevas e fugas,  
3 — nas drogas, nos vícios, caminho sem volta,  
1 — viagens mui loucas, de alucinação...  
2 e 3 — Caminhos de loucuras, que tantos preferem, caminhos de 
morte, pois negam a Vida que Deus oferece...  
4 — Caminho em verdade, é Cristo, o Cordeiro,  
1 — caminho marcado nos braços da Cruz,  
2 — na cruz do Calvário, certeza e vida.  
TODOS — A Bíblia, qual mapa, indica o caminho, caminho que é Cristo, 
o bom Salvador.  
1 e 4 — Nas tantas mensagens, em tempos de sombras, a Bíblia é 
mensagem, é livro de Deus.  
2 e 3 — Buscar para ler, e lendo viver, segredos de paz, de amor e 
esperança, que tanto procuram as multidões.  
TODOS — A nós que já temos, por graça inaudita, a bênção da Bíblia, 
palavra de Deus,  
1 — a nós cabe a honra,  
2 — dever,  
3 — desafio,  
4 — de dar a mensagem a todos, com fé,  
2 — dizendo ao aflito, ao triste, ao caído, que Deus é amor, que Deus é 
perdão. Só nEle há vida!  
1— Buscar esse livro,  
3 — falar desse livro,  
2 — e ler esse livro,  
1— senti-lo na vida, que bênção sem par!  
TODOS — Ó bússola santa, que o Norte aponta, que mostra a virtude, 
que agride o pecado, salário da morte...  
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2 e 4 — Ó infinita, ó brilho incessante, fanal benfazejo que indica a 
jornada, de bênção e fé...  
3 — Queremos sentir-te,  
1 — amar-te, pra sempre,  
2 — pois teu bom conselho renova o vigor.  
3 — Vigor — testemunho  
4 — Vigor — entusiasmo  
1 — Vigor — vida em Deus!  
TODOS — Buscar esse livro é bênção, agora. Feliz quem o faz! 
 
 
Rev. Ivan Espíndola de Ávila  
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O QUE A BÍBLIA É: 
Jogral 
  

(Para diversas crianças; cada criança fala uma frase) 
 

A Bíblia é o LIVRO que revela o amor de Deus. 
 

A Bíblia é a VOZ que saúda em tom de bondade. 
 

A Bíblia é o AMIGO que supre todas as necessidades. 
 

A Bíblia é a FONTE da sabedoria. 
 

A Bíblia é a MINA que encerra abundância de Riquezas. 
 

A Bíblia é o MÉDICO que sara todas as enfermidades. 
 

A Bíblia é o SOL que renova e aquece a alma. 
 

A Bíblia é a ESPADA que protege do inimigo. 
 

A Bíblia é o GUIA que nos conduz ao Pai. 
 

A Bíblia é a VERDADE que podemos confiar. 
 

A Bíblia é o VOLUME que encerra a Palavra de Deus. 
 

TODAS – Por isso amamos a Bíblia Sagrada! 
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ACRÓSTICO BÍBLIA SAGRADA 
Jogral 
 

(Cada criança segura uma letra e fala a frase correspondente, formando 
juntas a palavra B Í B L I A    S A G R A D A.) 
  

B - Eu sou o B da Bíblia Sagrada. 
I  - Eu sou o  I do ide por todo o mundo, pregai o evangelho. 
B - Eu sou o B do Brasil gigante e forte do Chuí ao Oiapoque. 
L - Eu sou o L de levai as boas novas de Jesus ao povo. 
I  - Eu sou o I de irmãos unidos levando a Bíblia ao mundo. 
A - Eu sou o A de avançar sem recuar e a Bíblia levar. 
  

S - Eu sou o S de Santidade. 
A - Eu sou o A de Alegria. 
G - Eu sou o G de Grandeza. 
R - Eu sou o R de Resposta. 
A - Eu sou o A de Arrependimento. 
D - Eu sou o d de Divindade 
A - Eu sou o A de Amor. 
  

(Todos dizem juntos) - BÍBLIA SAGRADA 
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ACRÓSTICO (BÍBLIA)  
Jogral 
 
(Acróstico apresentado por cinco crianças, cada uma traz uma letra).  
 
B - Bíblia é a infalível palavra de Deus  
Seu intérprete é o Espírito Santo  
Ensina a nos tornamos filhos seus 
Crendo no Messias que sara nosso pranto.  
 
I - Infalível é seu ensino,  
Seus conselhos nos animam  
Compreensíveis até ao menino  
Suas páginas vidas iluminam.  
 
B - Bíblia é aos homens a oferta 
Da paz e salvação do Senhor  
Bíblia é a mensagem que liberta  
E dá vida eterna ao pecador.  
 
L - Livro Sagrado que nos revela  
De Deus a bondade do coração  
Sua mensagem é sábia e bela  
Purifica vidas e transforma a multidão.  
 
I – Inspiradas páginas onde há cura 
Um manancial e fonte de luz  
Quando a folheio, sinto-me mais segura  
Para seguir os passos de Jesus.  
 
A - Amada e respeitada pela maioria  
É o livro mais vendido no mundo inteiro  
É o farol que distribui sabedoria 
Clarão perfeito, um grande luzeiro.  
 
TODOS - Bíblia... Bíblia amada  
Livro Sagrado... Livro singelo  
É bússola que nos dirige na estrada  
Ensinando como o céu é belo. 
 
 
Maria José de Castro Sales / Sammis Reachers (adaptação) 
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A IMPORTÂNCIA DA BÍBLIA  
Jogral 
 
(Apresentado por dez adolescentes, cada uma com o símbolo que indica o 
que a Bíblia é. 1 – espada; 2 – lâmpada; 3 - traz leite; 4 – martelo; 5 - uma 
vela acesa representando o fogo; 6 – semente; 7 – mel; 8 – espelho; 9 – 
aliança ou joias; 10 – água).  
 

TODOS - O grande propósito de Deus através da Bíblia é:  
1 - Avisar  
2 - Ensinar  
3 - Tornar sábio  
4 - Crer nela e estar seguro  
5 - Produzir fé  
6 - Alegrar  
7 - Santificar  
8 - Purificar  
9 - Fortalecer  
10 - Testificar  
TODOS - A Bíblia Sagrada é a carta de Deus aos homens  
1 a 5 - Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco  
6 a 10 - Quando nós oramos, estamos falando com Deus.  
TODOS - Deus deixou a Bíblia como fonte de sabedoria, instrução e 
salvação para nossas vidas. A Palavra de Deus é um emblema de muitas 
coisas que a gente vê todos os dias:  
1 - A Bíblia é a espada que vence.  
Ela toca no fundo do coração, e a gente fica sabendo que Cristo é a única 
pessoa que nos pode levar ao céu. “A tua palavra é mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma 
e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração.”  
2 - A Bíblia é lâmpada que ilumina.  
Para que serve a lâmpada? Para iluminar no escuro, para a gente ver 
direito. Ela ilumina e esclarece nosso viver, para que possamos 
caminhar sem tropeçar.  “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e 
luz para o meu caminho.”  
3 - A Bíblia é leite que alimenta.  
Precisamos beber leite para ficarmos fortes, com muita saúde. O leite é 
alimento material, a Bíblia é alimento espiritual, precisamos ler a Bíblia 
diariamente para ficarmos fortes espiritualmente. “Desejai 
ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, 
para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação.”  
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4 - A Bíblia é martelo que esmiúça.  
Para que serve o martelo? Para quebrar as coisas, pois a Bíblia se parece 
com martelo, porque ela quebra os corações endurecidos, quebra as 
dificuldades, quebra as barreiras e somos fortalecidos. "Não é minha 
palavra como martelo que esmiúça a penha?"  
5 - A Bíblia é fogo que aquece.  
Ele faz o nosso coração arder em chamas, e queima as iniquidades, 
purificando nossas vidas. “A minha palavra é como fogo;” fogo que 
purifica o ouro, e o faz tornar-se limpo.  
6 - A Bíblia é semente que produz vida.  
O que se faz com a semente? Planta-se para nascer uma nova planta. A 
Bíblia quando é plantada no coração de alguém, essa pessoa faz tudo 
para agradecer a Deus e levar a mesma semente a outros corações. “Bem 
aventurado o que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará 
sem dúvida trazendo seus molhos.” 
7 - A Bíblia é mel que sacia a fome.  
Os alimentos só nos ajudam quando nós os comemos. É preciso 
comermos a palavra todos os dias para estarmos fortes e saciados. 
“Enche o teu ventre deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha 
boca doce como mel.” 
8 - A Bíblia é espelho que rejuvenesce.  
Olhem, aqui está um espelho. Quando nós nos miramos no espelho 
vemos logo como estamos, sujos ou limpos. Quando lemos a Bíblia nós 
sabemos se estamos certos ou errados. “Se alguém ouve a palavra e não 
é cumpridor da mesma, é semelhante ao homem que contempla no 
espelho seu rosto natural, e, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se 
esquece da sua aparência.” 
 9 - A Bíblia é mais preciosa que ouro. 
O dinheiro e joias acabam-se, as joias às vezes se perdem, as joias às 
vezes são falsas, mas a Bíblia é pura, real e verdadeira, mais preciosa que 
o ouro mais puro, mais desejável que a joia mais preciosa e lapidada.  
Ela purifica nossas vidas, tornando nossos corpos gloriosos e 
incorruptíveis. “Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito 
ouro fino.” 
10 - A Bíblia é como água - sacia nossa sede.  
Quando lemos a Bíblia, ela limpa nossas vidas, nos ensinando que nossos 
pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Que Ele é a água que salta 
para a vida eterna e “aquele que beber da água que [ele] lhe der nunca 
terá sede; pelo contrário, a água que [ele] lhe der se fará nele uma fonte 
de água que jorre para a vida eterna.”  
TODOS - Creia na Bíblia... Leia a Bíblia e ame a Bíblia, pois ela é tudo em 
nossas vidas. 
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Maria José de Castro Sales 
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Dinâmicas 
 
 
 

BAÚ DE OBJETOS 
 
Objetivos: Desenvolver a criatividade e a melhor assimilação e 
compreensão de versículos. 
Materiais: Uma caixa de papelão e diversos objetos. 
 
O organizador providenciará com antecedência uma caixa de papelão de 
bom tamanho, na qual reunirá os mais diversos objetos. Desde uma 
Bíblia até pratos ou copos de plástico, antena, bússola, telefone, espelho, 
garrafa de mel, martelo... 
Em seguida, solicite que cada participante retire de dentro da caixa um 
objeto. Assim que cada participante tiver apanhado seu objeto, peça-lhe 
para falar a respeito do referido objeto, e contextualizá-lo em relação a 
algum versículo bíblico que lhe venha à memória (se o moderador 
desejar, poderá permitir a consulta à Bíblia). O participante pode ainda 
continuar sua participação explanando sobre o tema do versículo. 
 Por exemplo, caso esteja com um prato, pode citar o versículo “Porque 
tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber” 
(Mateus 25:42). A pessoa pode falar sobre a importância e necessidade 
de a igreja ajudar os famintos do bairro e do mundo, tanto em relação à 
sua fome física quanto principalmente à sua fome espiritual; e de que 
formas (distribuição de cestas básicas, distribuição de Bíblias, p. ex.) a 
igreja pode ajudar a minorar essa fome. Se apanhar um telefone, pode 
se lembrar do versículo “Prega a Palavra, insiste a tempo e fora de 
tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã 
doutrina” (2 Timóteo 4:2); ou ainda “Não podemos deixar de falar do 
que temos visto e ouvido". (Atos 4.20); e pode falar, por exemplo, sobre 
a importância da comunicação e das novas tecnologias na difusão do 
evangelho, o longo alcance que elas proporcionam, e o que a igreja 
poderia fazer para agir ou melhorar nessa área. E assim, 
sucessivamente.  
O organizador poderá atuar como mediador, ajudando as pessoas a 
imaginar como contextualizar o objeto em relação a algum versículo 
bíblico e à obra missionária. 
 
Priscila Laranjeira - Atividades Recreativas para Todas as Idades 
(adaptado) 
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RETRATO DA VIVÊNCIA BÍBLICA 
 
Objetivos: Estimular a pessoa a refletir sobre como está sua atuação e 
seus sentimentos em relação aos conselhos e mandamentos bíblicos. 
Materiais: 1/2 folha de papel sulfite A4 para cada participante (no verso 
do papel haverá um quinto de um versículo escrito). 
1 bola de vôlei ou similar para o grupo de até 30 participantes. 
1 prendedor de roupa para cada participante. 
Lápis de cera fino ou grosso (uma caixa para cada cinco participantes - 
pode ser quebrado). 
 
PREPARANDO O MATERIAL: 
1º) Pegue cinco pedaços de papel e atrás de cada um escreva 1/5 das 
palavras que formam um versículo de maneira que ao juntar os cinco 
pedaços a pessoa possa ler o versículo todo e sua referência: 
Exemplo: 
1º papel: Quão formosos são, sobre os montes 
2º papel: os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, 
3º papel: do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, 
4º papel: do que diz a Sião: O teu Deus reina! 
5º papel: Isaías 52:7 
2º) Repita a mesma operação acima, só que utilizando versículos 
diferentes, tantas vezes quantas forem os participantes da dinâmica. 
Assim sendo, se você tiver 30 pessoas deverá utilizar 6 versículos 
diferentes, porque 6 versículos vezes 5 pedaços = 30 meia folhas. Dê 
preferência a versículos que apresentem conselhos, exortações e 
mandamentos. 
Prepare uma sala onde seja possível manter os participantes em 
carteiras ou mesas e depois possam fazer uma grande roda, mesmo que 
seja preciso realizar a atividade com papel e o lápis de cera em uma sala 
e sair para outra, onde se fará a roda (procurar não fazer ao ar livre, 
onde circulam pessoas). 
DESENVOLVIMENTO: 
1º - Misture bem todas as meias folhas de papel que você preparou. 
2º - Distribua uma para cada pessoa participante. 
3º - Peça que leiam o que tem escrito no verso e que se agrupem em 
equipes de cinco elementos de acordo com a formação dos versículos 
que foram escritos nos papéis (vale consultar a Bíblia). 
4º - Determine que o elemento que recebeu a referência do versículo 
deverá ser o líder do grupo. 
5º - Dê a cada líder uma caixa de lápis de cera. 
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6º - Pegue uma meia folha de papel e escreva seu nome na parte 
superior, e logo abaixo do nome faça, com os lápis de cera, um desenho 
que simbolize como está sua pessoa em relação ao que diz aquele 
versículo. 
7º - Pegue seu desenho e explique a todos o significado, ou seja, o porquê 
desenhou daquele jeito. 
Exemplos: Desenhei o relógio porque tenho aumentado bem mais as 
horas que dedico à obra missionária; Desenhei um deserto pois admito 
que não tenho lido a Bíblia, ou feito algo pela obra, ou tido uma fé 
perseverante; Desenhei uma árvore carregada de frutos pois tenho me 
dedicado com afinco e colhido frutos para Deus. 
Dessa maneira o instrutor deverá explicar que cada um fará um desenho 
que simbolize como ele está frente ao expresso pelo versículo. 
8º - Dê um tempo para todos desenharem e depois forme uma grande 
roda distribuindo um pregador de roupa para cada pessoa e solicitando 
que cada um coloque seu desenho pregado no peito, de maneira que 
todos possam ver o desenho e ler o nome acima. 
9º - Pegue a bola de vôlei e lance-a para um membro da roda 
aleatoriamente, e este que pegou a bola deverá dizer o que simboliza o 
desenho que fez. Ao terminar de dizer ele deverá lançar a bola a outro 
colega, até que todos tenham falado sobre como estão em relação aos 
mandamentos e exortações bíblicas. 
Obs.: Caso o tempo esteja muito escasso ou o grupo muito grande, você 
poderá dividi-los em trios e solicitar que cada um dos trios fale aos 
outros sobre seu desenho. Faça umas duas ou três vezes a troca de trios 
para que eles se integrem mais. 
 
Missão SEMAP (adaptado) 
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A FORÇA DAS ESCRITURAS 
 
Objetivo: Conscientizar os participantes sobre a importância do correto 
estudo e interpretação da Bíblia.  
Materiais: Um feixe de varas amarrado e outro com varas soltas (podem 
ser espetos de bambu utilizados para churrascos); em cada vareta de 
cada um dos feixes deverá ser colada uma tira de papel com um 
versículo escrito ou impresso. Em ambos os feixes (o das varetas unidas 
e o das soltas) deverão ser utilizados os mesmos versículos de um 
mesmo capítulo da Bíblia.  
 
Distribua as pessoas pelo recinto de maneira a que formem um círculo 
e mostre a elas o feixe de varetas soltas. Entregue então uma para cada 
participante e peça que leiam. Após isso, fale sobre a importância da 
Bíblia para nossas vidas, e de como ela é um guia seguro e um farol tanto 
para indivíduos quanto para a humanidade inteira. 
Em seguida, peça que cada um quebre sua vareta. Eles ficarão um pouco 
surpresos. Após o terem feito, fale sobre um perigo que ronda a todo 
estudante da Bíblia: Os erros de interpretação. Todos podem se 
confundir com aquilo que estão lendo, e uma das formas mais comuns 
do erro acontecer é isolarmos um versículo, como esses que vocês 
acabaram de “quebrar”, dos demais versículos ao seu redor, ou seja, de 
seu contexto. Há mesmo aquela frase clássica que diz que “texto sem 
contexto é pretexto”. Muitos erros e heresias surgiram e surgem todos 
os dias dentro e fora da Igreja em virtude da interpretação equivocada 
de um versículo isolado.  
Em seguida, apanhe o feixe das varetas que estão amarradas. Enquanto 
tenta quebrá-lo, pode dizer: 
Agora, olhem para esse feixe de varetas. Em cada uma delas estão os 
mesmos versículos que foram distribuídos para vocês. Vejam como, ao 
tentar quebrá-las todas de uma vez, eu não consigo. Unidas elas se 
tornam fortes. A união aumenta sua solidez e robustez.  
Em seguida, caso queira, o feixe pode ser passado para alguns dos 
participantes, para que tentem quebrá-lo. 
Entenderam a lição? Sempre que estudar a Bíblia, não se alimente 
apenas de versículos isolados; amplie sua compreensão e assegure-a, 
conferindo todo o contexto, seja do capítulo em que o versículo se 
encontra, seja do livro inteiro. A Bíblia explica a Bíblia. 
 
OBS.: A escolha do capítulo bíblico a ser utilizado fica a critério do 
organizador, e conforme o número de participantes. Por exemplo, Lc 16 
possui 31 versículos; Lc 21 possui 19. As varetas podem sobrar, mas não 
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faltar. Lembre-se ainda de que, caso utilize um capítulo com poucos 
versículos, o feixe será facilmente quebrado, prejudicando a atividade. 
 
Sammis Reachers 
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DINÂMICA DOS VERSÍCULOS NOS BOMBONS 
 
Objetivos: Identificar a referência de alguns versículos bíblicos e 
compreender melhor o significado de cada um deles. Memorizar alguns 
versículos que são a base bíblica para missões. 
Materiais: Uma ou mais caixas de bombons. Caso o custo seja elevado, 
utilize um pacote de balas. Versículos escritos em pequenas tiras de 
papel. 
PREPARAÇÃO DO MATERIAL: 
Escolher versículos bíblicos que são referentes à obra missionária e 
escrevê-los em uma tira de papel sem a referência bíblica. Escrever a 
referência em outra tira. Embrulhar uma tira em cada bombom 
formando pares de bombons: um com o versículo e outro com a 
referência. Dica: Caso deseje, pode-se trabalhar com versículos 
temáticos, por exemplo: aqueles referentes à fé, ou proféticos etc. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
1 - Distribuir um bombom para cada participante e dizer que abra, retire 
o papelzinho e torne a embrulhar o bombom sem comê-lo. 
2 - Solicitar que cada um leia o que está escrito. Se for referência deverá 
perguntar quem sabe qual é o versículo e se for versículo perguntar 
quem sabe a referência. Aquele que acertar receberá mais um bombom, 
só que agora sem papelzinho dentro. Quem errar terá seu bombom 
confiscado. Os participantes que casarem o versículo com a referência 
vão formando duplas. 
Quando todas as duplas estiverem formadas algumas terão mais 
bombons e outras menos. 
3 - Então é hora de dar cinco minutos para que cada dupla possa 
pesquisar a Bíblia e compreender melhor seu versículo para explicar o 
que entende sobre ele. Cada dupla deverá se preparar para expor em 
dois minutos algo sobre seu versículo. 
4 - Dois minutos para cada dupla. A dupla que falar algo coerente 
receberá mais um bombom e a que errar terá um bombom confiscado - 
a que apenas repetir as palavras do versículo não ganhará nada e 
também não perderá nada. A que fugir do tempo terá também um 
bombom confiscado. 
5 - Mais cinco minutos para cada dupla decorar o versículo e a referência 
bíblica. 
6 - Ao final dos cinco minutos cada elemento falará de cór seu versículo 
e a referência. Cada um que falar corretamente receberá um bombom; 
quem errar uma palavra ou mais não receberá nada e não perderá nada. 
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7 - Ao final a dupla que tiver mais bombons é a vencedora e receberá em 
dobro a quantia que possui. Se houver empate todos que empataram 
ganham o dobro de bombons que possuem. 
 
Missão SEMAP (adaptado) 
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COM QUAL DAS TRÊS MANEIRAS VOCÊ FAZ MISSÕES? 
 
Objetivo: Levar o participante a uma reflexão e após a mesma, traçar 
um novo plano de ação. 
Materiais: Três copos com água. Três comprimidos efervescentes 
(aqueles com envelope, do tipo Sonrisal). 
 
1. Colocar os três copos com água sobre uma mesa. 
2. Pegar três comprimidos efervescentes, ainda dentro da embalagem. 
3. Pedir para os participantes prestarem atenção e colocar o primeiro 
comprimido com a embalagem ao lado do primeiro copo com água. 
4. Colocar o segundo comprimido dentro do segundo copo, mas com a 
embalagem. 
5. Por fim, retirar o terceiro comprimido da embalagem e colocá-lo 
dentro do terceiro copo com água. 
6. Pedir que os participantes digam o que observaram a partir da 
reflexão sobre: Nós somos o comprimido, o copo é a Bíblia e seus 
mandamentos e a água é a vida cristã da pessoa. 
7. Perguntar quem conhece pessoas que estão como os do terceiro copo? 
8. Cada um deverá refletir: Quando cumprimos as recomendações e 
ordenanças de Deus, estaremos como o segundo copo ou o terceiro? Por 
quê? E nossa vida de comunhão com Deus e os irmãos, obediência à 
Bíblia, oração e empenho pela obra missionária? Em que “copo” está?  
Deixar livre a reflexão, mas estimular a verbalização da opinião. 
 
Site Ida Gospel (adaptado) 
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SEM A LUZ DO ESPÍRITO SANTO NÃO COMPREENDEMOS A 
MENSAGEM BÍBLICA 
 
Objetivos: Compreender as limitações humanas e a necessidade cristã de 
sermos guiados em nossas ações pela palavra de Deus. 
Materiais: Lápis e papel, se desejar, faixas de pano para cobrir os olhos 
dos participantes. 
 
O dirigente pede para os participantes fecharem os olhos, ou cobre os 
olhos de cada um com tiras de pano. Ele deve solicitar então a cada 
participante que desenhe com os olhos fechados uma: 
- Igreja. 
- Nessa igreja coloque janelas e portas. 
- Ao lado da igreja desenhe uma árvore. 
- Desenhe um jardim cercando a igreja, sol, nuvens, aves voando. 
- Por fim peça para escreverem no papel o versículo abaixo: 
“Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, 
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” (João 15:5) 
Após todos concluírem seus trabalhos, peça para abrirem os olhos e faça 
uma exposição dos desenhos, passando de um por um. 
Comentário: Sem a luz, a direção e a presença do Pai, toda obra sai 
imperfeita. Deus é a única luz. Sem ela só há trevas e rudimentos de 
sabedoria humana. A obra de Deus precisa ser feita no poder e na 
direção de Deus, seguindo os preceitos de nosso manual de instruções: 
A Bíblia Sagrada. 
Para reflexão: 
“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não 
pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim 
vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a 
videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” João 15:4,5 
“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade 
de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.” Lucas 24:49 
 
Sammis Reachers - Dinâmicas Missionárias (adaptado) 
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LIMPANDO NOSSO CAMINHO 
 
Objetivo: Levar à reflexão sobre as dificuldades em LER A BÍBLIA. 
Materiais: Papel e caneta, vassoura. 
 
Convidar o grupo a anotar, numa folha, qual o principal motivo ou 
motivos que os impedem de ler a Bíblia (ou ler mais do que já fazem). 
Temas como preguiça, timidez, incompreensão, desinteresse, falta de 
tempo e outras surgirão. 
Após todos escreverem, convide-os a amassar a folha bem amassada, 
formando uma bola que deve ser jogada no chão, formando uma pilha. 
Em seguida apresente uma vassoura, e cada um dos participantes 
deverá varrer um pouco, até que o lixo esteja fora da sala. 
O líder poderá convidar cada um a expor o motivo, ou os motivos, que o 
impedem de se dedicar mais à leitura da Bíblia, e propor um debate 
sobre o tema. 
 
Christopher Marques - Revista do Promotor de Missões 2016 da JMM 
(adaptado) 
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A PARTILHA DO PÃO, A PARTILHA DA PALAVRA 
 
Objetivos: Refletir sobre a fome no mundo e sensibilizar os alunos para 
ajudar aos necessitados de pão e da Palavra de Deus. 
Material: Chocolate (ou outro doce) para metade dos participantes. 
 
Distribua chocolate somente para a metade dos participantes. Logo em 
seguida, fale sobre o tema da fome no mundo e observe as reações dos 
participantes. 
Alguém certamente falará que não recebeu, outro vai dizer que quer 
receber, outro vai questionar o porquê de não ter para todos etc. 
Então, fale: “As condições financeiras para adquirir alimento não são 
iguais para todos; há pessoas que têm o que comer diariamente, e outras 
que estão passando por situações difíceis e a despensa está vazia. Mas, 
como podemos resolver esta situação?” 
Aguarde que algum aluno tenha a iniciativa de repartir o chocolate com 
o colega. Caso isto não aconteça, solicite que os alunos dividam o 
chocolate com os que não possuem. 
Reflita com os participantes sobre a forma de combater a fome, 
repartindo o que temos, seja muito ou pouco. 
A seguir conclua dizendo que assim também é com a Palavra de Deus: 
Muitos já a receberam e a tem para si, enquanto há milhões de pessoas 
pelo mundo que nunca ouviram falar de Jesus, e têm fome da verdade 
sem ter quem lhes sacie. Em nossa língua portuguesa, possuímos a Bíblia 
completa traduzida, e em muitas versões e traduções; mas há milhares 
de línguas que não possuem sequer um único versículo traduzido; 
outras tantas possuem apenas pequenas partes da Bíblia. Essas línguas 
aguardam, algumas há milhares de anos, a chance de conhecer a Palavra 
de Deus2. 
Assim como é importante repartirmos o pão, ainda mais importante é 
repartirmos o Evangelho! É Jesus mesmo quem diz: “'Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus” (Mt 
4.4). 
 
Sulamita Macedo - Blog Atitude de Aprendiz (adaptado) 
 
 
 
 
 

 
2 Aqui o moderador poderá utilizar dados precisos sobre a tradução da Bíblia, consultando 
diretamente no site da Wycliffe Global Alliance: https://www.wycliffe.net/pt-br  

https://www.wycliffe.net/pt-br
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PALAVRA ILUMINADA 
 
Objetivos: Entrosamento e troca de opiniões entre o grupo, debate sobre 
a obra missionária como ordenança bíblica. 
Materiais: Uma vela e trechos previamente selecionados da Bíblia. 
Podem ser versículos temáticos sobre Fé, Amor, Esperança, Escatologia 
etc. 
 
A iluminação do ambiente deve ser serena de modo a predominar a luz 
da vela, que simboliza Cristo iluminando os nossos gestos e palavras. Os 
participantes devem estar sentados em círculo, de modo que todos 
possam ver a todos. 
O líder deve ler um trecho bíblico inicial e comentá-lo, sendo que a 
pessoa à sua esquerda deve segurar a vela. 
Após o comentário do trecho, a pessoa que estava segurando a vela 
passa a mesma para o vizinho da esquerda. Em seguida esta pessoa 
realiza a leitura de outro trecho da Bíblia indicado pelo líder e faz seus 
comentários sobre o trecho. Este processo se realiza sucessivamente até 
que o coordenador venha a segurar a vela ao final do circuito. 
Então, o coordenador lê uma última passagem bíblica que resuma todo 
o conteúdo abordado nas passagens anteriores. Após a leitura desta 
passagem, os participantes devem buscar a opinião do grupo como um 
todo, baseado nos depoimentos individuais, sobre os temas abordados. 
Quando o consenso é alcançado apaga-se a vela. Por último pode-se 
comentar a importância da Luz (Cristo) em todos os atos de nossas 
vidas. 
 
Dinâmicas para células Adonai Kadesh (adaptado) 
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MURAL DIVERTIDO 
 
Objetivos: Aprofundar conhecimentos, avaliar a assimilação do 
conteúdo, troca de informações, motivação, trabalho em equipe, 
liderança, criatividade, percepção e integração. 
Materiais: Cartolina, canetas coloridas, canetas piloto, jornais, revistas, 
figuras diversas, tesouras, cola, papel crepom, cola colorida. 
 
Dividir os participantes em grupos compostos por 4 ou 5 pessoas após 
exposição e/ou estudo prévio de um de texto bíblico. 
A tarefa de cada grupo é elaborar um mural utilizando materiais 
diversos, através do qual os componentes expressarão o entendimento 
obtido sobre o tema em questão. Desenho, pintura, colagem de figuras e 
letras, tudo é válido. 
Após a construção dos murais, os trabalhos devem ser expostos e 
comentados por todos. 
Buscando o enriquecimento e a troca de experiências, discutir: 
Dificuldades para execução da tarefa; 
Compreensão dos outros trabalhos; 
Impressões obtidas. 
O líder coloca-se à disposição para solucionar dúvidas, acrescentado 
informações à discussão quando julgar necessário. 
Nota: O número de participantes é flexível. Esta dinâmica pode ser 
aplicada também após uma pregação ou a exibição de um filme ou vídeo, 
assuntos discutidos em uma reunião, ou leitura de um ou mais trechos 
de um livro. 
 
Izabel Failde - Apostila de Dinâmicas de Grupo (adaptado) 
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INDIFERENÇA 
 
Objetivos: Conscientizar o grupo sobre a importância que devemos 
dedicar à palavra de Deus. 
Materiais: Folhas de papel, giz de cera ou lápis de cor à vontade. 
 
Distribua uma folha de papel e uma caixa de giz de cera para cada 
participante. Peça então que façam um desenho: escolha o tema e 
atribua o tempo de quinze minutos. Mesmo que digam que “não sabem 
desenhar”, todos se esforçarão para desenhar o melhor que puderem. 
Vão caprichar e tentar fazer o desenho mais perfeito da face da terra, 
superando o do colega. 
Ao final do tempo estipulado, simplesmente mande cada um amassar e 
jogar fora a sua obra-prima. OBSERVAÇÃO: Você poderá ser 
massacrado, pois todos vão ficar atônitos, incapazes de aceitar o fato de 
terem de se desfazer de algo no qual colocaram todo o seu empenho. 
O líder poderá dizer (mesmo que em suas próprias palavras): Mas não é 
assim que fazemos quando não damos a atenção devida à palavra de 
Deus? É assim que Deus se sente quando deixamos de levar em 
consideração a mensagem da cruz. Quando pegamos o melhor de Deus, 
ou seja, a obra salvífica da cruz comunicada na Bíblia, a grande ponte 
que Ele proporcionou para re-ligar todos os homens consigo, e 
colocamos de lado, numa gaveta, na gaveta do depois, na gaveta do 
amanhã, na gaveta do talvez... Ou pior, na lata de lixo de nossa 
indiferença. 
O líder poderá complementar com um período de reflexão e alguns 
versículos de exortação. 
 
Apostila Sugestões de Quebra-gelo - Igreja Batista Central de Belo 
Horizonte (adaptado) 
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SUA VIDA EM VINTE E QUATRO HORAS 
 
Objetivos: Autoconhecimento do indivíduo e do grupo; percepção das 
omissões na ação evangelística. 
Materiais: Papel e canetas. 
 
O líder iniciará a atividade dando a cada participante uma folha branca. 
Em seguida irá solicitar para cada um escrever as 24 horas de um dia 
qualquer da semana. Deve ser esclarecido que não pode ser um dia 
especial (por exemplo, não deve ser o domingo ou mesmo um dia em 
que haja culto ou evento da igreja). Não se trata de fazer comentários, 
mas de colocar sucessivamente aquilo que acontece, tentando lembrar 
os detalhes e o tempo dedicado a cada atividade (Acordei tal horas; tal 
horas fui comprar pão, tal horas tomei café, e assim sucessivamente). 
Quando todos terminarem de escrever, pode-se pendurar as folhas na 
parede ou, se a posição das cadeiras for circular, colocar no chão à frente 
de cada participante. Este é o momento de cada um comparar a sua vida 
com a dos outros. Podem ser tiradas algumas conclusões semelhantes. 
Além disso, se o tempo o permitir, faça-se um gráfico demonstrando o 
tempo dedicado a cada dimensão (corpo, comer, beber, dormir; 
inteligência, estudo, escola; relacionamentos interpessoais, tempo 
dedicado aos amigos; espiritualidade, oração...). 
Após todos terem concluído, perguntar: E o tempo gasto com a vida 
devocional, a leitura bíblica e a oração? 
Provavelmente, embora encontrem-se momentos eventuais de vida 
devocional, haverá poucos que dedicaram tempo realmente 
significativo à leitura bíblica e ao período devocional que demos manter 
diariamente. 
O líder poderá realizar então a leitura da passagem de Mateus 6:31-33: 
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que 
beberemos ou com que nos vestiremos? (Porque todas essas coisas os 
gentios procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais 
de todas essas coisas; Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” 
Lançar a pergunta final: E se fossem 24 horas da vida de Jesus, nosso 
Salvador e exemplo de conduta? E se fossem 24 horas da vida de um 
apóstolo, um imitador de Cristo, sujeito às mesmas paixões que eu e 
vocês? Pensem nisso. 
 
Paolo Parise - Arte de criar dinâmicas para grupos de jovens (adaptado) 
 
 



212 
 

PARTILHA DA PALAVRA 
 
Objetivos: Tornar mais fácil a partilha a partir da Palavra de Deus, 
ajudando de modo especial os indecisos, ou seja, aqueles que gostariam 
de falar, mas que por algum motivo ficam inibidos. Com essa técnica, 
recebem de forma discreta o empurrão que faltava para falar e se expor. 
Material: Bíblia. 
 

Como em todas as atividades relativas à Palavra de Deus, é importante 
não só uma boa proclamação da mesma, mas também uma explicação. 
De fato, muitas vezes, o texto parece difícil e complicado. Não adianta 
perguntar aos participantes, principalmente jovens, de cara: "o que 
vocês entenderam?" ou: "o que vocês acham?". É indispensável que 
alguém apresente o texto e explique seu contexto para que todos 
possam entendê-lo. Depois da apresentação do grupo e introdução, 
pode-se proceder com a dinâmica. 
Após ter sido proclamada a leitura, aquele que leu passa a Bíblia para o 
participante que vai explicar o texto. Este segura nas mãos o Livro 
Sagrado enquanto fala. Após a apresentação do texto, explica-se que a 
Bíblia será passada de mão em mão. Ao chegar nas mãos de cada 
participante, ele poderá fazer sua reflexão ou ficar alguns instantes em 
silêncio. E assim passa-se a Bíblia nas mãos de cada um até voltar ao 
primeiro. Antes de entregar a Bíblia nas mãos do primeiro, pode-se fazer 
afirmações deste tipo: Cada um de nós ajuda os demais a entender a 
Palavra; o fato de passar de mão em mão lembra que cada um de nós 
recebe este Livro Sagrado de alguém e é chamado a anunciá-lo aos 
outros, entregando a outros a Palavra. 
Pode-se iniciar a dinâmica com a leitura de um versículo que incentive 
a pregação, como por exemplo 1Coríntios 9:16: “Se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação; 
porque ai de mim se não pregar o evangelho!” 
Ou o amor pela Palavra de Deus, como expresso neste trecho e em quase 
todo o Salmo 119: “Também falarei dos teus testemunhos na presença 
dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, 
os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as 
mãos e meditarei nos teus decretos” (Sl 119:46-48). 
Após o início com o versículo selecionado, pode-se permitir que cada um 
leia livremente a passagem que desejar, ou o líder poderá traçar 
previamente um roteiro de versículos a serem lidos e comentados, no 
objetivo de enfatizar determinada proposta ou ideia (p. ex., uma 
sequência de versículos missionários). 
 

 Paolo Parise - Arte de criar dinâmicas para grupos de jovens (adaptado) 
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QUEBRA-CABEÇA BÍBLICO 
 
Objetivos: Estimular o raciocínio rápido, conhecimento bíblico e 
trabalho em equipe. 
Materiais: Envelopes e papel. 
 
Escolher algumas frases (versículos) que apresentam dificuldade média 
na Bíblia. Recortar as palavras da frase e colocar tudo dentro de um 
envelope. Por exemplo, Mt 5:14: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre um monte". Cada palavra será 
recortada e misturada no envelope. Para cada frase, fazer tantos 
envelopes quantos forem os grupos que participarão da dinâmica. 
Cada grupo recebe um envelope por vez; ao sinal dado pela 
coordenação, o grupo abre o envelope e, num tempo fixado, tenta 
reconstruir de maneira correta a frase. Logo depois, verifica-se quem 
acertou e passa-se para a frase sucessiva. 
Atenção: As frases contidas nos envelopes devem ser suficientemente 
grandes, para oferecer a todos a possibilidade de participar. Se forem 
pequenas demais, só alguns participam da dinâmica, em virtude da 
pequena quantidade de palavras e a facilidade em recompô-las. 
 
Paolo Parise - Arte de criar dinâmicas para grupos de jovens (adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



214 
 

O QUE ESTÁ FALTANDO 
 
Objetivos: Estimular a atenção e a concentração, e ainda a memorização 
das Sagradas Escrituras. 
Materiais: Folhas com texto impresso e canetas. 
 
Digitar numa folha o relato de um milagre, parábola ou outra passagem 
bíblica, mas cortando algumas frases. A frase ou as frases que são tiradas 
devem ser marcantes, para não se tornar uma dinâmica detalhista 
demais. Deixe espaço entre uma dinâmica e outra para que os grupos 
possam fazer suas anotações. Por exemplo, da parábola do pai 
misericordioso (Lc 15:11-32), pode-se tirar os versículos 14b-19. Dessa 
forma, logo depois que se diz que o filho "gastou tudo", o texto continua 
assim: "Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai". 
Cada grupo recebe uma folha e, tentando perceber o que está faltando, 
faz suas observações. Os grupos não podem ser demasiadamente 
grandes, para facilitar a participação de todos. 
Variações da mesma brincadeira: Em vez de tirar frases, a dinâmica 
pode ser feita também desta forma: acrescentam-se frases tiradas de 
outros trechos da Bíblia e os participantes devem perceber o que não 
está se encaixando. 
 
Paolo Parise - Arte de criar dinâmicas para grupos de jovens (adaptado) 
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CORAÇÕES BÍBLICOS 
 
Objetivos: Aumentar o conhecimento bíblico e o espírito colaborativo. 
Materiais: Imagens de corações desenhados ou impressos contendo em 
seu interior versículos bíblicos. 
 
Preparar corações de papel com algum versículo impresso no centro do 
desenho. Cortar cada coração ao meio. Colocar os papéis em uma caixa 
ou sacola, e solicitar aos participantes que apanhem um pedaço. 
Atenção: Certifique-se de que o número de pedaços é igual ao número 
de participantes! 
Após todos terem retirado sua parte, deverão encontrar a metade que 
completa seu coração, e que estará com alguma outra pessoa. Em 
seguida, a dupla deverá escrever uma breve redação dizendo o que 
entendeu do versículo, e acrescentando o que acharem oportuno. Pode-
se também pular a fase da redação, e pedir apenas que cada dupla leia o 
versículo de seu coração e cada um fale o que entendeu do mesmo. 
O líder poderá finalizar sintetizando e reforçando tudo o que foi dito e 
esclarecendo as eventuais dúvidas. 
 
Sammis Reachers – Dinâmicas Missionárias (adaptado) 
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AUTO AVALIAÇÃO GRUPAL 
 
Objetivos: Oportunizar a reflexão sobre as dificuldades e as 
contribuições de cada integrante no grupo. 
Materiais: Papel e caneta. 
 
Após reunir o grupo, o líder dará a cada participante uma folha, onde 
cada um deverá responder individualmente, por escrito: "Qual a minha 
maior dificuldade em relação à Palavra de Deus?" 
Após todos preencherem (não devem assinar!), o líder recolhe os 
escritos e redistribui aleatoriamente, cuidando apenas para que a 
pessoa não pegue sua própria resposta. Em seguida, cada um lê em voz 
alta as dificuldades do outro e dá sugestões para resolvê-las. 
Encerrar com um debate avaliando: Quais são as maiores dificuldades 
do grupo? Que sugestões chamaram a sua atenção? O que lhe 
surpreendeu? 
 
Anônimo (adaptado) 
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O DESAFIO DA LINGUAGEM 
 
Objetivos: Exercitar a criatividade, a concentração e o trabalho em 
equipe; conscientização sobre as dificuldades missionárias. 
Materiais: Papel, canetas, panos para vendar os olhos dos participantes. 
 
Forme grupos de 5 a 7 pessoas. 
Informe que cada equipe tem que criar uma nova língua. Essa nova 
língua tem que ter: uma saudação, uma descrição para objetos da sala, 
um comentário positivo, um comentário negativo, uma versão para a 
frase “Jesus ama você”, e uma despedida. 
Dê 30 minutos para cada grupo planejar e aprender esta nova linguagem 
(para facilitar, eles devem anotar as palavras criadas para não se 
esquecerem). 
Em seguida, forme pares com um integrante de cada equipe. Aí eles 
terão 15 minutos para ensinar os termos de sua nova língua um ao 
outro, mas podem utilizar SOMENTE as novas línguas que seus 
respectivos grupos criaram, sem usar nem o português nem outra língua 
conhecida. Ou seja, terão que explicar o significado de cada palavra ou 
termo na língua que criaram através de sinais e mímicas. Atenção: Não 
é permitido mostrar o papel onde a nova língua foi escrita! 
Por fim, peça a todos que coloquem vendas nos olhos e tentem formar 
novamente as equipes iniciais, baseados apenas na nova linguagem 
criada por seu grupo (ouvirão as palavras de sua “língua” sendo 
pronunciadas e se aproximarão uns dos outros). 
Pontos que podem ser explorados com esta dinâmica: 
1. Sensações vividas durante a realização do exercício; 
2. Lições extraídas sobre a comunicação; 
3. Facilidade que tiveram os pares para aprender as línguas uns dos 
outros. 
O líder deverá explanar sobre a ordem de Jesus (Mt 28:19,20) de que 
devemos pregar o Evangelho a cada povo da Terra, ordem a que 
chamamos de A Grande Comissão: “Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.” 
E ainda o texto de Ap 5:9: “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno 
és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o 
teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, 
e nação.” 
Jesus, ao fim dos tempos, requererá aquelas almas de cada povo, tribo, 
LÍNGUA e nação que Ele comprou com Seu próprio sangue; e requererá 
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de nossas mãos, pois somos nós os seus emissários, embaixadores e 
ministros. 
Especialistas calculam que, no mundo, existem aproximadamente 6.900 
línguas. Destas, apenas 2.540 possuem a Bíblia, ou ao menos partes dela, 
traduzidas. Muitas línguas pertencem a grupos tão pequenos e isolados, 
que os missionários sequer possuem livros onde aprender tais línguas, 
ou especialistas a quem recorrer, e o aprendizado tem que ser feito 
praticamente como fizemos aqui, aprendendo lentamente palavra por 
palavra. Assim, a atividade que realizamos nos permite imaginar um 
pouco das dificuldades que nossos irmãos missionários transculturais 
enfrentam, sem desanimar. 
A obra missionária transcultural é uma obra difícil e que precisa de 
tempo e recursos financeiros para ser realizada, e de pessoas que, além 
do amor pelas almas e de conhecimentos em teologia e missiologia, se 
dediquem ao estudo linguístico, a fim de que eventualmente se tornem 
tradutores da Bíblia para as muitas línguas que faltam alcançar, ou 
possam comunicar-se e pregar na língua do povo a quem objetivam 
evangelizar. 
Cameron Townsend, o fundador da talvez maior organização 
missionária em atividade, a Wycliffe Bible Translators, disse certa vez: 
“O melhor missionário é a Bíblia na língua materna. Nunca necessita de 
férias e nunca será considerada um estrangeiro”. 
Que possamos ir, contribuir e orar para que Deus envie e capacite 
pessoas dedicadas a aprender novas línguas e traduzir as Sagradas 
Escrituras a fim de alcançar os povos não alcançados com o Evangelho! 
 
Anônimo – Dinâmicas Missionárias (adaptado) 
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JOGO DA MEMÓRIA 
 
Objetivo: Memorização de versículos missionários. 
Materiais: Papéis com versículos impressos ou escritos à mão. 
 
Para esta atividade deverão ser preparados bilhetes correspondentes 
(com papel do mesmo tamanho/formato e que não seja transparente). 
Em um dos bilhetes escreve-se a METADE de um versículo, e em outro 
bilhete, a outra metade do versículo. Os bilhetes são misturados e 
colocados com o texto voltado para baixo, sobre uma mesa. Um após 
outro, os participantes deverão levantar dois bilhetes, e todos os 
participantes deverão poder ver o que está neles escrito. 
Se o jogador levantar dois bilhetes correspondentes (claro que o líder 
deverá conhecer os versículos para averiguar se as metades realmente 
se completam), poderá ficar com os pares de bilhetes para si, somando 
assim um ponto. Se não forem correspondentes, deverá virá-los na 
mesa, na mesma posição em que estavam. Cada jogador deverá 
concentrar-se para memorizar onde estão os bilhetes e assim descobrir 
os pares, quando for a sua vez de jogar. 
O jogo termina quando todos os pares tiverem sido descobertos, sendo 
vencedor o participante que tiver o maior número de pares. 
O líder poderá realizar diversas outras rodadas da brincadeira, e 
encerrar dizendo que o objetivo da mesma não é a competição, mas sim 
que todos possam se divertir e aprender/memorizar alguns versículos 
que precisam estar sempre em nossas mentes e corações3. 
 
Volney J. Berkenbrock - Brincadeiras e Dinâmicas para Grupos (adaptado) 
 

 
 

 
 

 
3 Criamos há algum tempo um Jogo da Memória baseado em versículos missionários, já pronto para 
você imprimir, dobrar e jogar. Para fazer o download do arquivo, CLIQUE AQUI. 

https://drive.google.com/file/d/1PkO-2FAe8zMBWMidw3hDyvM_FmFp1a4u/view
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CAÇA AOS VERSÍCULOS 
 
Objetivos: Estimular a leitura bíblica. 
Material: Sacolas plásticas e pelo menos uma Bíblia para cada time, além 
de um local onde possam ser encontrados objetos diversos. 
 
Esta atividade combina diversão com conhecimento bíblico. Divida o 
grupo em times e entregue a cada um deles uma ou mais sacolas e uma 
Bíblia. Os times devem reunir objetos que são mencionados na Bíblia 
como, por exemplo, uma pedra, um pedaço de pão, etc. Cada item deve 
ir acompanhado do respectivo versículo bíblico. Vence o time que juntar 
o maior número de objetos devidamente referenciados. 
 
101 Ideias criativas para pequenos grupos 
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COLOQUE SUA BÍBLIA EM ORDEM 
 
Objetivos: Facilitar a memorização da ordem dos livros bíblicos; 
estimular o espírito de equipe. 
Materiais: Pequenos papéis com os nomes ou as abreviaturas dos 66 
livros bíblicos escritas ou impressas em cada um deles, sendo 
necessários diversos desses conjuntos. 
 
O organizador deve preparar, impresso ou escrito à mão, os nomes ou 
as abreviaturas dos 66 livros bíblicos, em pequenos papéis recortados 
de um a um e colocados em envelopes (cada envelope contendo um 
conjunto com os 66 nomes). Deve dividir os participantes em grupos, e 
dar um conjunto completo com os 66 nomes para cada grupo, que 
deverá colocar os nomes dos livros bíblicos em ordem de ocorrência, 
como estão na Bíblia – sem consultá-la. 
Vence o grupo que acertar o maior número de livros na ordem correta. 
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BISCOITO E VERSO 
 
Objetivos: Memorização dos versículos bíblicos. 
Material: Um pacote de biscoitos para cada time. 
 
Os times devem formar filas numa das extremidades da sala e os 
biscoitos devem ficar na extremidade oposta. Dado um sinal, o primeiro 
participante de cada time corre até o pacote de biscoitos, come um e 
recita de cór um versículo bíblico e a sua referência, já previamente 
escolhido pelos times. Se acertar, vai para um canto da sala e fica 
aguardando. Se errar o versículo ou a referência, volta para o final da fila 
de seu grupo (e aproveita para reler o versículo e decorá-lo 
corretamente).  
Quando cada um terminar de recitar, acertando ou errando, a próxima 
pessoa de sua respectiva fila avança para comer o biscoito e recitar o seu 
versículo, e assim sucessivamente. Prossiga até que todos tenham 
participado. Vence o time que completar no menor tempo. 
 
101 Ideias criativas para pequenos grupos (adaptado) 
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DESAFIO DO DICIONÁRIO 
 
Objetivos: Estimular o conhecimento bíblico e proporcionar o aumento 
do vocabulário. 
Material: Dicionário, folhas de papel, canetas, e uma Bíblia para cada 
participante ou grupo. É importante que todos os exemplares da Bíblia 
sejam de uma mesma versão ou tradução (por exemplo: Almeida Revista 
e Corrigida). 
 
O organizador deverá selecionar no dicionário uma série de palavras 
pouco conhecidas ou pouco usuais, e em seguida encontrar essas 
mesmas palavras em algum texto bíblico (utilizando uma chave bíblica 
ou pesquisa na internet). Após explicar o significado daquela palavra, 
deverá então propor aos participantes que encontrem algum trecho 
bíblico onde ela ocorra. A cada acerto, passa-se para a próxima palavra. 
Vence a pessoa ou grupo que encontrar o maior número de palavras ao 
final da brincadeira. 
 
101 Ideias criativas para pequenos grupos (adaptado) 
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A PALAVRA DE DEUS QUE TRANSFORMA 
 
Objetivo: Fazer o grupo refletir de que forma assimilamos a Palavra de 
Deus em nossas vidas.  
Materiais: Uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, 
uma esponja e uma vasilha com água.  
 
Explicar que a água é a Palavra de Deus e os objetos somos nós. Dê um 
objeto para cada pessoa.  
Colocar primeiro a bolinha de isopor na água. Refletir: o isopor não 
afunda e nem absorve a água. Como nós absorvemos a Palavra de Deus? 
Somos também impermeáveis?  
Mergulhar o giz na água. Refletir: o giz retém a água só para si, sem 
repartir. E nós?  
Encher de água o vidrinho de remédio. Depois despejar toda a água com 
que ele se encheu. Refletir: o vidrinho tinha água, mas ele só serve para 
passar para os outros, sem guardar nada para si mesmo. E nós?  
Mergulhar a esponja e espremer a água. Refletir: a esponja absorve bem 
a água e mesmo a espremendo, ela continua molhada. Que lição ela nos 
ensina? 
Versículos de apoio: Is 40.8; Mt 7.24; 2Tm 3.16. 
 
Apostila de Dinâmicas Salvação & Serviço 
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CAIXA DE RECORTES 
 
Objetivos: Estimular o raciocínio associativo e a pesquisa bíblica. 
Materiais: Recortes diversos de fotografias, desenhos etc., e uma Bíblia 
para cada participante. 
 
Preparar de antemão uma coleção de recortes de fotografias, desenhos, 
gráficos etc. Busque material o mais variado possível: Fotos de 
alimentos, lavradores, guerras, pessoas praticando ações diversas, etc.  
Após reunir o grupo, peça que cada participante apanhe, de dentro de 
uma sacola, sem observar seu interior, um recorte. Após todos 
apanharem um recorte, eles terão em torno de cinco a dez minutos 
(conforme o critério do organizador e o nível dos participantes) para 
encontrar alguma passagem bíblica que possa ser relacionada àquela 
imagem.  
Caso queira, ao invés de a participação ser individual, poderão ser 
formados pequenos grupos, cada qual sendo responsável por uma 
imagem. 
 
Sammis Reachers 
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DESENHE A CENA BÍBLICA 
 
Objetivos: Estimular a criatividade e o raciocínio. 
Materiais: Folhas e caneta, lápis de cor, giz de cera ou hidrocor variados, 
conforme a disponibilidade. 
 
Esta dinâmica poderá ser praticada por participantes individuais ou 
reunidos em pequenos grupos. Cada pessoa ou grupo terá a tarefa de 
desenhar, sem que os demais participantes ou grupos vejam, uma 
passagem bíblica (de livre escolha), ou algo que remeta a ela. Em seguida 
deverá comunicar ao coordenador, para ele ver se o trabalho está 
adequado em representar a passagem escolhida. 
Após todos terem feito seus desenhos, e os mesmos terem sido 
aprovados pelo coordenador, cada participante ou grupo exporá seu 
desenho, e os demais participantes deverão tentar adivinhar qual a 
passagem bíblica que aquele desenho expressa. Cada pessoa ou grupo 
poderá dar apenas um palpite. Caso todos palpitem e errem, cada um 
terá nova chance de opinar. Aquele que acertar receberá um ponto, que 
deverá ser anotado pelo coordenador. 
Ao final, vence a pessoa ou grupo que obtiver o maior número de 
acertos. 
 
Sammis Reachers 
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EVANGELHO EM PEDAÇOS 
 
Objetivo: Estimular a procura e análise de passagens da Bíblia.  
Material: Papéis com pequenos trechos da Bíblia (partes de passagens) 
com indicação do livro, capítulo e versículos.  
 
Cada integrante recebe um trecho da Bíblia e procura compreendê-lo. 
Para melhorar a compreensão do trecho, deve consultar a passagem 
completa na Bíblia. Em seguida, os integrantes devem ler o seu trecho e 
comentá-lo para o grupo. Ao final, é aberto o debate sobre os trechos 
selecionados e as mensagens por eles transmitidas. 
 
Apostila de Dinâmicas Salvação & Serviço 
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A VELA E O BARBANTE 
 
Objetivo: Tomar consciência da aliança entre si, o outro e Deus.  
Materiais: uma Bíblia, barbante, velas para todos os integrantes e mais 
uma para ser colocada no centro do grupo.  
 
Todos os participantes devem estar espalhados formando um círculo, e 
no centro do círculo, numa mesa, coloca-se a Bíblia, junto com uma vela 
acesa. A Bíblia deve estar amarrada com o barbante, e este, deve ter 
sobra suficiente para amarrar as velas de todos. Cada pessoa, com uma 
vela, vai ao centro do círculo, passa o barbante em volta de sua vela, 
acendendo-a, e em seguida, entrega a ponta do barbante para outra 
pessoa, que circulará sua vela, também acendendo-a, e assim 
sucessivamente. Quando todos estiverem enlaçados pelo barbante, lê-se 
a passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: "Eu sou a luz 
do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da 
vida".  
Ao final, todos partilham o sentido da dinâmica, tentando relacioná-la 
com o texto bíblico proposto. 
 
Apostila de Dinâmicas Salvação & Serviço 
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GUIA DOS CEGOS 
 
Objetivo: Compreender a importância da Bíblia como nosso guia de fé e 
conduta. 
Materiais: Alguns lenços, bastões (para servir de bengalas) e uma área 
com obstáculos (com o cuidado de não serem capazes de ferir os 
participantes), de preferência em campo aberto.  
 
O coordenador venda os olhos de quatro ou mais pessoas e fornece uma 
bengala para cada um, enquanto os outros integrantes permanecem 
como observadores para tomar nota da forma como os “cegos” se 
comportam. Os “cegos” devem caminhar desviando-se dos obstáculos 
durante determinado intervalo de tempo. Após este tempo deve-se 
realizar alguns questionamentos para os mesmos, tais como:  
Como vocês se sentiram sem poder enxergar?  
Tiveram medo? De quê e por quê?  
Que acham da situação de vida das pessoas cegas?  
Em seguida, com os mesmos ou outros “cegos”, é substituído o bastão 
por um guia escolhido dentre os integrantes observadores, o qual 
conduzirá o cego por onde quiser. Depois de algum tempo podem ser 
realizados os seguintes questionamentos:  
Como vocês se sentiram nas mãos dos guias?  
Tiveram confiança ou desconfiança? Por quê?  
É preferível um bastão ou um guia? Por quê?  
Por último, dispõe-se dois voluntários que fazem o papel de cegos, sendo 
que um guiará o outro. Ao final, pode-se realizar os mesmos 
questionamentos do passo anterior. Dentre os questionamentos finais, 
a todos, pode-se citar:  
O que a dinâmica teve de parecido com a vida de cada um?  
Além da cegueira física, vocês conhecem outros tipos de cegueira? 
Quais? 
Os homens tem necessidade de guias?  
Quem são os outros guias? (família, educadores, amigos podem ser os 
exemplos, etc.) 
Costumamos confiar nestes guias?  
O que acontece com quem não aceita o serviço de um guia?   
Qual a pior cegueira: a física ou a de espírito? Por quê?  
O Evangelho relata várias curas de cegos (Mt 9.27-32; Lc 15.35-43; Jo 
9.1-39). Qual a semelhança que se pode encontrar, por exemplo, entre o 
relato de Lucas e a sociedade moderna? Qual a semelhança entre a cura 
da vista e a missão da igreja de conscientização? 
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O evangelho fala de cegos espirituais: Os habitantes de Nínive “não 
sabiam a diferença entre a mão esquerda e a direita” (Jn 4.11), 
significando que eram pecadores que sequer entendiam o tamanho de 
seus crimes. Para os ninivitas Deus envio o profeta Jonas, para abrir-lhes 
a visão. 
O evangelho fala de cegos que guiam outros cegos: “Deixai-os! Eles são 
guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos 
cairão no buraco” (Mt 15.14). Nesta passagem, Jesus fala dos fariseus, os 
líderes religiosos de Israel que não ensinavam misericórdia, mas apenas 
juízo e a carga da Lei, Lei que eles mesmos não cumpriam! Cegos se 
propondo a guiar outros cegos... 
Nesse mundo tenebroso precisamos de um guia. E nosso único guia 
neste mundo é a Palavra de Deus, a Bíblia. Está escrito: “Lâmpada para 
os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos” (Sl 119.105). 
Deus é o nosso guia, afinal “Ele não permitirá que os teus pés vacilem; 
não dormitará aquele que te guarda” (Sl 121.3). 
Temos vivido seus ensinamentos? Ou temos procurado por outros 
“guias”? Ou temos confiado em nossas próprias forças, nossas 
“bengalas”? 
 
Apostila de Dinâmicas Salvação & Serviço (adaptada) 
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ADIVINHE A CENA 
 

Objetivos: Desenvolver a compreensão bíblica e o espírito lúdico. 
Material: Imaginação. 
 
Em segredo, dê a um participante uma cena conhecida da Bíblia, que ele 
terá de representar por mímica. Pode fazer gestos, mas não pode falar. 
O restante do grupo tem de adivinhar qual é a cena da Bíblia que ele 
busca representar. Quem acertar primeiro se torna a próxima pessoa a 
fazer a mímica de outra cena da Bíblia. 
Uma variação da atividade pode ser a realização das representações em 
duplas, ou mesmo grupos maiores. 
Essa atividade pode servir ainda para introduzir um estudo bíblico 
sobre uma história da Bíblia. 
 
Site BibliaOn 
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QUE PERSONAGEM DA BÍBLIA VOCÊ SERIA? 
 
Objetivos: Ampliar o conhecimento mútuo entre o grupo, e dos mesmos 
sobre os personagens da Bíblia.  
Material: imaginação. 
 
Cada participante tem de dizer que personagem da Bíblia seria (ou 
gostaria de ser) e o porquê de sua escolha ou entendimento. 
Variação: o grupo decide qual o personagem da Bíblia com que cada 
membro mais se parece. 
Ao fim, pode se realizar um debate, e conferir na Bíblia passagens que 
reforcem ou neguem as percepções dos participantes. 
 
Site BibliaOn 
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OS 10 MANDAMENTOS 
 

Objetivos: Estimular a atenção, o aprendizado e a memorização dos 10 
Mandamentos. 
Material: Papéis com os 10 Mandamentos escritos. 
 
Escreva cada um dos 10 Mandamentos em um papel individual, depois 
misture-os. Os participantes devem tentar colocá-los todos na ordem 
correta. 
Variação 1: Para complicar, junte alguns outros mandamentos que não 
fazem parte dos 10 Mandamentos. Além de ordenar os mandamentos, 
os participantes terão de descobrir quais não fazem parte da lista. 
Variação 2: Faça dois ou mais conjuntos de mandamentos e divida o 
grupo em equipes. Podem também ser feitos vários conjuntos de papéis 
com os mandamentos para cada um dos participantes. Ganha quem 
acertar mais (contra o relógio), ou quem completar tudo primeiro. 
 
Site BibliaOn 
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LOCALIZE NA BÍBLIA 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento bíblico. 
Material: Bíblia. 
 
Propor aos participantes que localizem uma série de itens em suas 
Bíblias, no menor espaço de tempo possível. 
1) Localizar versículos que tenham a palavra “amor” ou “amar” 
(exemplo: 1 Jo 3.1, 2.5, 4.7). Outras palavras podem ser usadas: Fé, 
Esperança etc. 
 

2)Achar um versículo bíblico: 
• Para consolar uma pessoa que está triste (Rm 8.28, Sl 91.1, etc.) 

• Para evangelizar uma pessoa (1 Jo 1.9, Jo 14.6, etc.) 

• De louvor a Deus (Sl 107.1, Ap 7.12, etc.) 

• Que contenha uma promessa de Deus (Mt 21.22, Sl 34.18, etc.) 

• Pequeno (de poucas palavras) - (Jo 11.35, Jó 3.2, Ex 20.13, etc.) 

3) Localizar na Bíblia: 
• O 18º livro da Bíblia (Jó). 

• O único livro que começa com “Z” (Zacarias). 

• 2 livros que começam com “H” (Habacuque e Hebreus). 

• 2 livros que começam com “G” (Gênesis e Gálatas). 

• 2 livros que são o nome de um povo (Hebreus e Romanos). Não 

confundir com o gentílico de habitantes de uma CIDADE, como 

Gálatas, Coríntios etc. 

• Livro cujo título é triste (Lamentações). 

• Livro cujo título tem somente 2 letras (Jó). 

4) Liste 7 versículos que começam com a letra "o". 
 

OBS.: Veja que são múltiplas as possibilidades de “coisas a se buscar” na 
Bíblia. Exercite sua criatividade! 
 
Site EDB Online (Adaptado) 
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BATE-REBATE BÍBLICO 
 
Objetivos: Estimular a atenção e o conhecimento bíblico. 
Material: Bíblia. 
 
Jogo em duplas, onde a primeira pessoa lê um versículo para a outra, em 
voz alta. Esta procura um versículo que comece com a última letra do 
versículo que ouviu. E assim, sucessivamente, alterando-se a leitura dos 
versículos. Exemplo: Ex 15.3, 15.7, 15.9 etc. (tradução Almeida Corrigida 
e Revisada). 
Variações para dificultar a brincadeira podem ser implementadas: 
Pode-se limitar a busca a versículos dentro de um único livro da Bíblia; 
pode-se ainda estabelecer que deverá ser encontrado um versículo que 
se INICIE não com a última letra, mas com a ÚLTIMA palavra do 
versículo que foi lido pelo outro participante. Essa modalidade, por ser 
mais difícil, é ideal para a participação de muitas pessoas, ao invés de 
apenas duplas. 
 
Site EDB Online (Adaptado) 
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JOGO DAS GENEALOGIAS 
 
Objetivos: Desenvolver a atenção e aprender as genealogias da Bíblia. 
Materiais: Papéis com os nomes de personagens bíblicos escritos ou 
impressos. 
 
Elaborar diversos conjuntos de papéis com os nomes de personagens 
bíblicos bem conhecidos, que possuam uma ordem 
genealógica/temporal clara na Bíblia, por exemplo: Abraão – Isaque – 
Jacó – José – Manassés etc. Cada pessoa ou grupo receberá um conjunto 
de papéis com um nome em cada um deles, e deverá colocá-los em 
ordem. 
Vence o indivíduo ou grupo que, ao fim da atividade, tiver acertado a 
ordem do maior número de nomes. 
 
Sammis Reachers 
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CAÇA OBJETOS 
 
Objetivos: Estimular a atenção e o conhecimento bíblico. 
Materiais: Bíblia, chave bíblica, apito, placar para anotar pontos, objetos 
diversos. 
 
Selecione objetos fáceis de encontrar no local onde será realizada a 
gincana, ou então colecione esses objetos e espalhe no recinto onde se 
realizará a atividade. Usando uma chave bíblica, escolha um versículo 
onde aquele objeto aparece. Por exemplo: 
Gênesis 11.3: (TIJOLO) / Juízes 19.5 (PÃO) / Lucas 14.34 (SAL) / Mateus 
16.19 (CHAVE) / Jó 6.6 (OVO) / I Timóteo. 6.10 (DINHEIRO) / Atos 1.5 
(ÁGUA) / Ester 8.2 (ANEL) / Mateus 3.4 (CINTO) / Gênesis 1.1 (TERRA) 
/ Hebreus 12.15 (RAIZ) / Gênesis 14.23 (SANDÁLIA) / Neemias 2.3 
(FOGO), e assim sucessivamente (procure na Bíblia por outros objetos 
que você possa incluir na atividade). 
Divida a turma em times. Faça uma fila com cada time, assim, somente o 
primeiro da fila irá procurar o objeto, até que todos tenham chance de 
participar. Leia o versículo dando ênfase à palavra/objeto a ser 
procurado. Ganha pontos para o seu time o primeiro que retornar com 
o objeto pedido; você pode dar pontos também para os demais que 
conseguirem o objeto até um determinado tempo. Use um apito para 
avisar que o objeto já foi achado ou que o tempo terminou. 
 
Site Catequista em Formação 
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ENCONTRE AS REFERÊNCIAS 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento bíblico. 
Materiais: Papéis com versículos escritos ou impressos, Bíblias. 
 
Escolha versículos da Bíblia, quanto mais "desconhecidos" mais difícil a 
tarefa. Escreva esses versículos em folhas em branco (sem colocar as 
referências) e recorte. Coloque um número idêntico de versículos 
misturados num envelope e dê um envelope a cada grupo ou pessoa, 
para que encontrem em suas Bíblias a referência (livro, capítulo e 
versículo). O indivíduo ou grupo que acabar primeiro vence. 
É importante que todos utilizem a mesma versão/tradução da Bíblia 
utilizada pelo coordenador (ARC, NTLH, NVI etc.). 
 
Site Catequista em Formação (adaptado) 
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COLHENDO FRUTOS 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento bíblico. 
Materiais: Papéis, canetas e Bíblias. 
 
Todos as pessoas ou grupos recebem uma mesma palavra ou expressão. 
A corrida é para ver quantos versículos com a palavra dada, a pessoa ou 
grupo pode achar e escrever numa lista. O versículo precisa ser todo 
escrito, com a respectiva referência. Estabeleça o tempo antes de iniciar 
o jogo. (5 ou 10 minutos). Você pode dar pontos apenas para o que 
conseguir mais versículos ou dar 1 ponto por versículo encontrado, para 
cada um dos grupos ou participantes. 
 
Site Catequista em Formação (adaptado) 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Objetivos: Estimular o conhecimento bíblico e a atenção. 
Materiais: Papéis e canetas. 
 
Dois pedaços de papel e um lápis são dados a cada um, que deverá 
escrever uma pergunta bíblica em um dos pedaços de papel, colocando 
a resposta correta em outro. As perguntas são colocadas numa cesta, e 
as respostas, noutra, sendo redistribuído, depois, a cada participante um 
papel de cada cesta.  
Alguém começa lendo a pergunta recebida, e a pessoa que tem a 
resposta certa deverá levantar-se e lê-la dentro de trinta segundos. Se o 
fizer, ganha um ponto, e em seguida lê a pergunta que tiver tirado do 
cesto. Se não o fizer, qualquer que saiba poderá responder (ganhando 
assim também um ponto, se acertar), e quem tiver o papel com a 
resposta correta perderá um ponto (caso não possua pontos ficará 
devendo, ou seja, com -1).  
O jogo continua, fazendo a nova pergunta sempre quem tiver a resposta 
anterior. 
 
Site Catequista em Formação (adaptado) 
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ABC DOS VERSÍCULOS 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento bíblico. 
Materiais: Bíblias. 
 
Esta atividade poderá ser realizada por pessoas ou grupos. Um dos 
participantes ou grupos inicia a brincadeira citando um versículo que 
comece com a letra A. Outro da direita, diz logo a seguir, um versículo 
que comece com a letra B, e assim por diante. Se algum participante ou 
grupo não puder dizer um verso que inicie com a letra que lhe cabe, o 
próximo poderá dizê-lo, ganhando assim o ponto. Ao fim dos rodízios, 
quem marcar menos pontos será o perdedor. 
Uma variação desta brincadeira poderá envolver a citação de nomes de 
personagens bíblicos. Exemplo de uma corrente: Abimeleque – 
Bartimeu – Calebe – Davi – Esdras – Filemon etc. 
 
Site Catequista em Formação (adaptado) 
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BOMBARDEIO DE PERGUNTAS 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento sobre personagens bíblicos. 
Materiais: Imaginação. 
 
Divida a turma em grupos contendo o mesmo número de pessoas e 
distribua-os pelos diferentes cantos da sala. 
 Cada grupo escolhe um representante. Os membros do grupo se 
reúnem e escolhem um personagem encontrado na Bíblia, que deverá 
ser adivinhado pelos outros. Cada representante vai, então, para um 
grupo diferente. Quando o representante de outro grupo chega no 
círculo, todos os membros do mesmo lhe dirigem perguntas, às quais ele 
só pode responder <sim> ou <não> ou <não sei>. O grupo que 
descobrir o personagem escolhido bate palmas ruidosamente. Podem 
ser escolhidos novos representantes para cada grupo, e o jogo recomeça. 
 
Site Catequista em Formação 
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QUAL A LIGAÇÃO? 
 
Objetivo: Estimular o conhecimento bíblico. 
Materiais: Lousa (quadro negro ou branco), ou objetos/figuras. 
 
A participação poderá ser individual ou a turma poderá ser dividida em 
grupos. O coordenador fará um desenho numa lousa (quadro negro), ou 
então levará objetos ou figuras e o grupo tentará descobrir a qual 
história bíblica aquele objeto se relaciona.  
Exemplo: Leão-Daniel, Túnica-José, Peixe grande-Jonas, Porco-Filho 
Pródigo, etc. 
Vence aquele que tiver o maior número de acertos. 
 
Site Catequista em Formação 
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FÁBRICA DE PERGUNTAS 
 
Objetivo: dinamização da leitura bíblica. 
Materiais: Papéis e canetas, Bíblias, quadro para anotações. 
 
1.    Selecionar, com a ajuda dos participantes, um texto bíblico 
considerado de difícil compreensão. 
2.    Formar equipes de três ou quatro pessoas. Cada equipe deverá ler o 
texto e formular pelo menos cinco questões a respeito dele, começadas 
com: 
a) Quem...? 
b) Como...? 
c) Por quê...? 
d) Quando...? 
e) Onde...?  
3.    À equipe que conseguir formular o maior número de questões 
originais (isto é, que não forem repetidas por outros grupos), será 
prometido um prêmio surpresa. 
4.    Cada equipe entrega sua lista de questões. 
5.    O coordenador vai anotando as questões no quadro e, por fim, faz a 
apuração. 
6.    A equipe vencedora receberá, então, o "prêmio surpresa": terá o 
privilégio de responder objetivamente a todas as questões dos demais 
grupos! 
7.    As questões que a equipe vencedora não conseguir responder 
poderão ser respondidas por qualquer participante. 
8.    Por fim, todos recebem um prêmio pela participação (uma bala ou 
fruta, por exemplo). 
 
Avaliação 
A dinâmica ajudou o grupo a compreender melhor o texto bíblico? Por 
quê? 
Como utilizar a "pedagogia das perguntas" na leitura bíblica pessoal e 
diária? 
 
Site Catequista em Formação 
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O PAINEL 
 
Objetivos: 1 - Conhecer melhor um assunto; 2 - Tornar mais 
compreensivo o estudo de um tema que tenha deixado dúvidas; 3 - 
Apropriar-se de um conhecimento, com a ajuda de várias pessoas. 
Material: Bíblia. 
 
Esta dinâmica é ideal para classes de escola dominical, estudos bíblicos 
e células. O coordenador dividirá as pessoas em pequenos grupos. Será 
dada uma semana ou duas para cada grupo ler e estudar a fundo um 
determinado livro da Bíblia (cada grupo ficará responsável por um livro 
diferente). 
O coordenador do grupo elaborará um roteiro inicial de perguntas que 
cubra todo o tema em pauta. 
O coordenador abre o painel apresentando os componentes. Seu papel 
é lançar perguntas para que os componentes do painel discutam sobre 
elas, até esgotar o roteiro preparado anteriormente. Sempre que 
necessário, o coordenador poderá lançar outras perguntas fora do 
roteiro, para melhor esclarecer o assunto. O coordenador convidará 
também os demais participantes dos outros grupos para participar, 
lançando perguntas de seus interesses e dúvidas.  
Ao final do tempo previsto, cada grupo deverá fazer uma síntese dos 
trabalhos e encerrar o painel, passando a vez para o próximo grupo. 
 
Avaliação 
Que proveitos tiramos dessa dinâmica? Como nos sentimos? O que 
precisamos melhorar? 
 
Site Ministério Jovem (adaptado) 
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MEMORIZEM 
 
Objetivos: Desenvolver a concentração e a memorização de versículos. 
Materiais: Cartaz com versículo escrito ou impresso, ou quadro negro. 
 
Escreva o texto bíblico relacionado ao tema do encontro em um pedaço 
de cartolina ou papel tipo Kraft. Mostre o cartaz. Peça a todos que leiam 
o texto algumas vezes. Em seguida vá cobrindo gradativamente as 
palavras e pedindo-lhes que recitem o texto. Quando todo o texto estiver 
coberto a memorização já terá acontecido. Pode-se então utilizar outros 
versículos. 
Ao invés do cartaz, também poderá ser utilizada uma lousa (quadro 
negro), de onde as palavras do versículo serão apagadas 
gradativamente. 
 
Priscila Laranjeira – Ideias e dinâmicas criativas para pequenos grupos 
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COM AS ESPADAS NA MÃO E A ESPADA DA VERDADE NA PONTA DA 
LÍNGUA 
  
Objetivos: Conscientizar de que nossa luta "não é contra carne e sangue, 
mas contra o inimigo de nossas almas"; memorização de versículos. 
Materiais: Um par de "espadas" com bolas de isopor nas pontas (as 
espadas podem ser dois espetos de churrascos ou dois pedaços bem 
finos de madeira onde as bolas deverão ser encaixadas).  
 
Forme um círculo com todos os participantes. Escolha duplas para o 
duelo. Cada integrante da dupla deverá ter uma espada na mão. A outra 
mão deverá ficar nas costas. Enquanto simulam um duelo eles deverão 
falar versículos bíblicos. Ganha não o integrante que acertar mais 
“golpes” no outro, mas sim aquele que mais textos memorizados souber. 
O vencedor desafiará outro participante para o próximo duelo.  
Aplicação: Assim como as armas são muito importantes para os 
soldados, conhecer a Palavra de Deus é essencial para nós, que estamos 
em uma verdadeira batalha espiritual enquanto estivermos neste 
mundo. A Bíblia é nosso arsenal, nossa arma de ataque e de defesa. 
 
Priscila Laranjeira – Atividades recreativas para todas as idades 
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A BIBLIA É COMO UMA CEBOLA 
 
Objetivo: Mostrar que a palavra de Deus, apesar de dura, ilumina nossa 
vida. 
Materiais: Uma cebola, uma faca pequena e tiras de papel. 
 
O animador forma um círculo com os participantes e distribui uma tira 
de papel para cada um contendo uma frase forte da Bíblia (uma ordem 
difícil ou uma exortação), como: 
• “Moisés, eu te envio para libertar o meu povo”; 
• “Vai, vende tudo o que têm e dá aos pobres”; 
• “Amem seus inimigos”; 
• “Ofereça a outra face a quem te bateu”; 
• e outras. 
Pega-se então uma cebola bem grande e bonita, ainda com casca. A cada 
frase forte que for sendo lida, o participante que leu tira uma casca da 
cebola. Provavelmente os participantes se sentirão incomodados por 
abrir a cebola. 
Observações: O animador conclui que a cebola é como a Bíblia: para dar 
sabor à comida, precisa ser aberta e descascada (o que não é muito 
agradável). Assim, a Bíblia tem palavras duras que nos fazem sofrer, mas 
tornam nossa vida mais saborosa e saudável. 
 
Site Sou Catequista 
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MISTURA DE FRASES 
 
Objetivos: Refletir sobre os textos bíblicos, estimular a atenção e a 
percepção.  
Materiais: Papel, Bíblia, frases bíblicas curtas e conhecidas.  
 
Escreva em cartolinas frases bem conhecidas, proferidas por Jesus, com 
a ordem embaralhada. Exemplo: "Misericórdia quero, não sacrifício" (Mt 
9.13); "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5.14); "Vós sois o sal da terra" (Mt 
5.13); "Não julgueis, para que não sejais julgados" (Mt 7.1); "Dai a César 
o que é de César, e a Deus o que é de Deus"(Mt 22.21); "A candeia do 
corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu 
corpo terá luz" (Mt 6.22); "Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam 
e vos perseguem" (Mt 5.44).  
Organize o grupo em duplas e, em seguida, entregue aleatoriamente as 
frases explicando que cada dupla terá dez minutos para discutir sobre o 
tema. Depois o líder organiza novamente o grupo em círculo e, em 
seguida, cada um faz a sua exposição. 
Pode-se ainda pedir para cada grupo, ou indivíduo, elaborar um 
pequeno sermão (pregação) baseado nos versículos recebidos, e pregar 
para os demais.  
 
Débora Ferreira da Costa – Dinâmicas Criativas para o ensino bíblico 
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PROVA DE FOGO 
 
Objetivos: Demonstrar o grau de conhecimento bíblico e a agilidade 
mental para relatar nomes.  
Material: Urna com nomes para sortear.  
 
O líder explica que a dinâmica consiste no sorteio de papéis com nomes 
de cidades e lugares bíblicos, homens e mulheres do mundo bíblico e 
dos livros da Bíblia. O escolhido tira um papel da urna, e o líder acende 
um palito de fósforo. Enquanto o palito estiver aceso, o escolhido vai 
dizendo palavras ou assuntos que correspondem à solicitação. A pessoa 
que nomear o maior número de palavras que correspondem à 
solicitação, sem queimar os dedos, será o vencedor.  
 
Débora Ferreira da Costa – Dinâmicas Criativas para o ensino bíblico 
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PENSAMENTOS RÁPIDOS 
 
Objetivo: Estimular o aprendizado das personagens bíblicas de forma 
criativa e com dinamismo.  
Material: Uma caixa com palavras de versículos bíblicos conhecidos, 
escritas em cartões.  
 
Efetue, previamente, a divisão dos grupos para a competição, de modo 
que a formação da equipe seja equivalente ao número de participantes.  
Informe que terão que chegar até a caixa e retirar um nome de olhos 
vendados. Ao retirar o papel da caixa, o concorrente lê e declara a 
palavra que está inserida no versículo e rapidamente cada elemento do 
grupo começa a dizer os versículos que lhes vierem à mente e que 
contenham aquela palavra, um após o outro, relativos ao assunto pedido 
(o número do texto não será obrigatório para a avaliação). O grupo 
começa falando bem depressa, sem repetir, o texto bíblico. Se falar até 
quinze versículos, o grupo ganha 15 pontos. Se não alcançar a meta, a 
vez é encaminhada ao grupo concorrente, esse irá até a caixa para 
retirar outra palavra. É interessante observar como um versículo leva a 
outro. Depois da retirada de dez palavras, faz-se a avaliação dos pontos 
para se eleger o ganhador. 
 
Débora Ferreira da Costa – Dinâmicas Criativas para o ensino bíblico 
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CIRCUITO BÍBLICO 
 
Objetivos: Estimular a atenção e concentração. 
Materiais: Bíblia. 
 
O grupo deve ser espalhado pelo recinto formando um círculo. Dando 
início à atividade, o coordenador apanhará a Bíblia e entregará ao 
primeiro participante, que lerá um versículo à sua escolha, citando a 
referência. Após ler, o participante passará a Bíblia para o participante 
à sua direita, que também deverá ler algum versículo, à escolha, e citar 
a referência. A Bíblia, assim, passará para as mãos de cada um dos 
participantes – cada um a passará para seu companheiro da direita, até 
completar o círculo. A seguir aquele que foi a primeiro a ler deverá 
repetir o versículo e a referência que foram lidos pelo seu companheiro 
da esquerda. Acertando ou errando, a Bíblia será passada para esse 
mesmo companheiro à esquerda, que por sua vez deverá se recordar e 
ler o versículo lido pelo participante à sua esquerda, e assim 
sucessivamente, até completar-se o círculo “ao contrário”. O 
coordenador deverá ter anotado as referências lidas por cada um, para 
poder conferir os erros e acertos. 
A seguir, a atividade poderá ser repetida, mas agora, como todos já 
sabem como funciona, os erros e esquecimentos serão muito menores. 
Conclamar o grupo para a necessidade de atenção e concentração 
quando estivermos lendo ou ouvindo a Palavra de Deus. 
 
Sammis Reachers 
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FLORES DO JARDIM DE DEUS 
 

Objetivos: Estimular a associação de ideias e a verbalização. 
Materiais: Papéis quadrados e dobrados com versículos escritos em seu 
interior, uma bacia com água. 
 
O coordenador selecionará diversos versículos bíblicos, de temática 
diversa: Promessas de bênção, palavras de consolo, exortação, conserto 
etc. Em seguida, escreverá cada um num pequeno papel quadrado (5cm 
x 5cm). Em seguida dobrará para dentro suas quatro pontas, de forma 
que cubra o versículo ali escrito, formando como que “pétalas” dobradas 
de uma flor. 
Reunindo o grupo em volta de uma bacia cheia de água, o coordenador 
pedirá que cada participante, um de cada vez, apanhe um dos papéis 
numa cesta e, sem olhar o que está escrito, o coloque na bacia, sobre a 
água, com as pontas das dobraduras voltadas para cima. Em pouco 
tempo as pontas se abrirão, como uma flor, exibindo o versículo. A 
pessoa deverá então fazer uma pequena explanação sobre aquele 
versículo, falando sobre a aplicação daquela mensagem para sua própria 
vida, bem como para os demais. Em seguida, outro participante 
apanhará um dos papéis e repetirá o processo, até que todos tenham 
participado. 
Ao final o coordenador poderá explicar que a Palavra de Deus é como 
uma flor que se revela no momento oportuno para nos guiar, guardar e 
instruir em toda a boa obra. 
 
Sammis Reachers 
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GUARDADOS PELA PALAVRA 
 
Objetivos: Debater e problematizar nossas dificuldades e assimilar as 
respostas de Deus para nossos problemas. 
Materiais: Papéis com mensagens escritas ou impressas e um guarda-
chuva. 
 
O coordenador, em pequenos quadrados de papel, escreverá de um lado 
um problema ou dificuldade pela qual passamos, conforme a lista 
abaixo, e do outro lado o versículo, que é a resposta de Deus (é 
importante que se produzam cartões com as mensagens - o problema e 
sua resposta - repetidas). A seguir dobrará esse papel ao meio, deixando 
o versículo oculto em seu interior, e colará a ponta do papel com um 
pequenino pedaço de durex ou outra fita adesiva, apenas para que o 
interior não seja exposto. Em seguida pendurará todos os pequenos 
cartões num grande guarda-chuvas, desses inteiriços (não pode ser do 
modelo portátil, que se dobra em diversas partes), que permanecerá, 
durante o início da dinâmica, fechado. 
Após reunir o grupo, o coordenador explanará sobre o verdadeiro 
bombardeio, a tempestade de problemas e lutas que enfrentamos lá 
fora, no mundo, e também aqui dentro, no pior dos campos de batalha: 
A nossa mente, o nosso enganoso coração.  
Dirá então que Deus é nosso guia, e que providenciou um guarda-chuvas 
para nos proteger dos problemas e dificuldades, sejam de origem 
externa ou interna. Muitas vezes Ele não nos livra de passar pelo 
problema, mas nos dá forças para suportá-lo, atravessá-lo e vencê-lo, 
processo em que obtemos crescimento.  
Em seguida, abrirá o guarda-chuvas, e o passará de mão em mão, 
dizendo: Qual é o seu problema, qual é a sua maior dificuldade? Pode 
encontrá-lo pendurado? Apanhe um dos papéis. 
A pessoa irá apanhar o “problema” e, somente após todos terem 
apanhado, cada um abrirá seu cartão, lerá a resposta de Deus e falará 
um pouco sobre suas dificuldades, e o que aprendeu. 
Ao fim, poderá realizar-se um debate sobre as dificuldades do grupo e 
sobre as instruções e promessas com que contamos na Bíblia, o nosso 
guarda-chuva. 
A uma simplificação ou facilitação desta dinâmica poderíamos chamar 
de “caixa de remédios da alma”: Realiza-se o mesmo processo da 
confecção dos cartões, mas agora eles são colocados numa caixa, de 
onde cada pessoa, após observar os “problemas”, deverá tirar aquele 
que mais lhe aflige, e seguir os procedimentos como explicados acima. 
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LISTA DE PROBLEMAS E RESPOSTAS 
(para uso com a dinâmica Guardados pela Palavra) 

 
AMARGURADO OU CRÍTICO - I Coríntios cap. 13 
ANGUSTIADO - Salmo 51; Mateus cap. 5 vers. 4; João cap. 14; II Coríntios cap. 1 vs. 
3-4; I Tessalonicenses cap. 4, vs. 13 a 18. 
ANSIOSO - Salmo 46; Mateus cap. 6 vs. 19 a 34; Filipenses cap. 4 v.6; I Pedro cap.5 
vs. 6-7; 
AUSENTANDO-SE DO LAR - Salmo 121; Mateus cap. 10 vs.16 a 20. 
CANSADO - Salmo 90; Mateus cap. 11 vs. 28 a 30; I Coríntios cap. 15 v. 58; Gálatas 
cap.6 vs. 9-10 
ARREPENDIDO E TRISTE - Salmo 4; Salmo 42; Lucas cap.11 vs. 1 a 13; João cap. 17; 
I João cap. 5 vs. 14-15. 
DEPRIMIDO - Salmo 34 
AMEAÇADO - Salmo 91; Salmo 118 5:-6; Lucas cap. 8 vs. 22 a 25 
DESENCORAJADO - Salmo 23; Salmo 55:22; Mateus cap. 5 vs. 11-12; II Coríntios cap. 
4 vs. 8 a 18; Filipenses cap. 4 vs. :4 a 7. 
DESVIADO - Salmo 51I João cap. 1 vs. 4 a 9 
EM DIFICULDADES - Salmo 16; Salmo 31; João cap. 14 vs. 1 a 4; Hebreus cap. 7 v. 25 
EM DÚVIDA - Mateus cap. 8 v. 26; Hebreus cap. 11 
ENFERMO OU NA DOR - Salmo 38; Mateus cap. 26 v. 39; Romanos cap. 5 vs. 3 a 5; II 
Coríntios cap. 12 vs. 9 e 10; I Pedro cap. 4 vs. 12,13 e 19 
ENFRENTANDO CRISE - Salmo 121; Mateus cap. 6 vs. 25 a 34; Hebreus cap. 4 v. 16 
FALTA A FÉ - Salmo 42:5; Hebreus cap. 11 
FALTAM OS AMIGOS - Salmo 41:9-13; Lucas cap. 17 vs. 3-4; Romanos cap.12 vs. 14-
21; II Timóteo cap. 4 vs. 16 a 18 
NECESSITANDO ORIENTAÇÃO - Salmo 32:8 
NECESSITANDO PAZ - João cap. 14 vs. 1 a 4; João cap. 16 v. 33; Romanos cap. 5 vs. 1 
a 5; Filipenses cap. 4 vs. 6-7 
NECESSITANDO PROTEÇÃO DE DEUS - Salmo 27:1-6; Salmo 91; Filipenses cap. 4 v. 
19 
NECESSITANDO REGRAS PARA VIVER - Romanos cap. 12 
PREOCUPADO - Mateus cap. 6 vs. 19 a 34; I Pedro cap. 5 vs. 6-7 
PRECISO SENTIR-ME MAIS PROTEGIDO - Salmo 18:1-3; Salmo 34:7 
COM MEDO - Salmo 34:4; Mateus cap. 10 v. 28; II Timóteo cap. 1 v. 7; Hebreus cap. 
13 vs. 5-6 
SOLITÁRIO - Salmo 23; Hebreus cap.13 vs. 5-6 
TENTADO - Salmo 1; Salmo 139:23,24; Mateus cap.26 v. 41; I Coríntios cap.10 vs. 12 
a 14; Filipenses cap.4 v. 8; Tiago cap. 4 v. 7; II Pedro cap. 2 v. 9; II Pedro cap. 3 v. 17 
TRISTE - Mateus cap. 5 v.4; II Coríntios cap. 1 vs. 3,4 
VENCIDO - Salmo 6; Romanos cap. 8 vs. 31 a 39; I João cap. 1 vs. 4 a 9 
VIAJANDO - Salmo 121 
PRECISO SER MAIS AGRADECIDO - Salmo 100; I Tessalonicenses cap. 5 v. 18; 
Hebreus cap. 13 v. 15 

 
Sammis Reachers 
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RÁPIDO! QUEM SABE A RESPOSTA?  
 
Objetivos: Estimular a atenção, a memorização de versículos e a consulta 
bíblica. 
Materiais: Bíblias. 
 
O coordenador reunirá os participantes em grupos de dois ou mais, 
espalhados por uma sala. Cada participante deverá portar uma Bíblia. O 
coordenador, abrindo a sua Bíblia, e sem que os participantes possam 
ver em que parte foi aberta, passará a ler versículos bíblicos 
aleatoriamente (ou, se preferir, previamente selecionados), sem citar as 
referências. Os grupos terão então um pequeno tempo para descobrir as 
referências daquele trecho que foi lido (livro, capítulo e versículo). 
Quem acertar soma um ponto. Independente de alguém acertar ou não, 
rapidamente o coordenador deverá passar para outro versículo, após o 
tempo estipulado. A ideia é imprimir uma boa velocidade à dinâmica, de 
forma a colocar todos do grupo empolgados e em agitação. 
 
Sammis Reachers 
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RECOMPENSA 
 
Objetivo: Proporcionar a autoavaliação sobre recompensas.  
Materiais: Uma cópia com as tarefas dos grupos para avaliação e canetas.  
 
Procedimento: Convide os participantes a analisarem as atividades que 
serão executadas pelas classes dominicais no Dia da Bíblia. Esse evento 
será realizado depois da aprovação do grupo; para isso, precisa haver 
votação para resolver algumas questões em relação aos procedimentos. 
O líder deve entregar aos grupos uma folha com as atividades. Todos 
irão avaliar os pontos que a tarefa merece e o prêmio a ser oferecido a 
cada grupo. Os componentes devem escrever o valor dos pontos e o 
prêmio que a tarefa merece.  
Tarefas:  
1° grupo: Organizar uma equipe para que durante seis meses copie a 
Bíblia e encaderne. A apresentação da tarefa será no Dia da Bíblia. 
N° de pontos: __________________ Prêmio: ____________________________________  .  
2° grupo: Organizar uma equipe para copiar o Novo Testamento durante 
quatro meses, encadernar e apresentar no Dia da Bíblia.  
N° de pontos: __________________ Prêmio: ____________________________________  .  
3° grupo: Organizar uma equipe para copiar o livro do Evangelho de 
João em três meses, encadernar e apresentar no Dia da Bíblia.  
N° de pontos: __________________ Prêmio: ____________________________________  .  
4° grupo: Organizar uma equipe que copie o Salmo 119 à mão durante 
dois meses, encaderne e apresente no Dia da Bíblia.  
N° de pontos: __________________ Prêmio: ____________________________________  .  
5° grupo: Organizar uma equipe que copie um lindo versículo e 
apresente no Dia da Bíblia. Prazo de um mês.  
N° de pontos: __________________ Prêmio: ____________________________________  .  
 
Aplicação prática: Após o tempo concedido para que os grupos escrevam 
o valor dos pontos e os prêmios, peça que as equipes comecem a avaliar 
s prêmios de forma ordeira dizendo: concordo ou discordo.  
Após a discussão sobre as recompensas, leia a parábola da Vinha (Mt 
20.1-16) e faça a aplicação, dizendo: Todos deveriam oferecer o mesmo 
prêmio para cada grupo. O galardão segundo a parábola não discrimina 
nem tempo, nem salário.  
Nesta parábola, Jesus queria dar aos discípulos a compreensão de que 
todos aqueles que trabalham na obra de Deus não dependem da 
quantidade de tempo para agradar-lhe, mas sim da qualidade de serviço 
e do amor que se tem a Deus, já que os galardões não serão distribuídos 
segundo os métodos humanos.  
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A justiça de Deus, porém, é perfeitamente "justa". A graça de Deus 
também abrange aqueles que não a merecem, dispensando 
recompensas, muito além daquilo que se poderia esperar com a justiça. 
Essa graça opera mediante desígnio divino e não por motivos humanos. 
O Senhor conhece todas a intenções do coração do homem e sabe avaliá-
las bem. 
Para refletir: - Em que esta dinâmica me faz pensar? - O que descobrimos 
em relação à recompensa? - Você aplicaria esta atividade em sua classe 
e procederia conforme a parábola? 
E mais: Você tem trabalhado pela causa de Cristo com todas as suas 
forças e recursos, ou fica moderando as suas ações a partir das ações dos 
outros? Trabalhador do Reino, olhe apenas para Cristo, para o 
contratante, para o galardoador. 
 
Débora Ferreira da Costa – Dinâmicas Criativas para o ensino bíblico 
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NOTÍCIAS 
 
Objetivos: Estimular a consulta bíblica e a contextualização de 
versículos. 
Materiais: Recortes de notícias; Bíblias. 
 

O organizador deverá recortar previamente diversas notícias, desde 
tristes e calamitosas (assassinatos, terremotos, guerras etc.), até 
notícias boas, como alguma ação social desenvolvida por alguém etc. 
Quanto maior a variedade de notícias e de temas que elas abarcarem, 
melhor. 
Após dispor, viradas para baixo, as notícias sobre uma mesa ou outra 
superfície, o organizador convidará cada participante a recolher uma 
(ou mais, até um limite de três) notícias, aleatoriamente, e em seguida 
cada participante deverá encontrar versículos bíblicos que ele julgue 
que tenham relação com aquela(s) notícia(s). 
Após o término do tempo estipulado para a consulta bíblica, cada um 
deverá apresentar a notícia e o versículo escolhido, e discorrer sobre o 
motivo da escolha. 
 
Sammis Reachers 
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ÁRVORE DA LEITURA (Infantil) 
 
Objetivo: Estimular a leitura da Bíblia, usando um centro de interesse. 
Materiais: Galho seco, lata ou balde, maçãs de cartolina, lã ou barbante. 
 
Cubra com papel colorido uma lata grande o bastante para segurar um 
galho de pelo menos meio metro de altura, e, num lado da lata, escreva 
em letras grandes a frase: ÁRVORE DA LEITURA. Abaixo da frase, 
escreva o versículo: "O fruto do justo é árvore de vida" (Provérbios 
11.30a). Se quiser, decore a lata com figuras que exemplifiquem atitudes 
cristãs, tais como: generosidade para com o próximo, obediência aos 
pais, oração pela salvação de alguém, falar de Jesus aos outros etc. Se 
preferir, use figuras bem coloridas de crianças exercendo atividades 
diferentes. Encha a lata de areia e "plante" o galho.  
Para dar vida à Arvore da Leitura, faça "maçãs bíblicas" para os alunos 
"colherem" antes ou nos intervalos da aula. Escreva em cada maçã uma 
referência bíblica e uma pergunta, e pendure as frutas no galho, usando 
um pedaço de lã verde.  
A árvore será um excelente centro de interesse para a classe. Os alunos 
colhem uma maçã, procuram o versículo na Bíblia, escrevem a resposta 
na parte de trás da fruta e a recolocam na árvore. Explique às crianças 
que podem escrever exatamente o que o versículo diz ou podem usar 
suas próprias palavras.  
Algumas sugestões de referências bíblicas e perguntas:  
. Salmo 144.15 — O que a Bíblia ensina sobre a felicidade? (“Feliz a nação 
cujo Deus é o Senhor.”)  
. Salmo 56.3 — Será que a Bíblia pode me ajudar quando estou triste? 
(“Em me vindo o temor, hei de confiar em ti.”)  
. Romanos 8.28 — O que a Bíblia diz, quando fico decepcionado ou 
magoado? (“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito.”)  
. Efésios 4.29 — O que a Bíblia ensina sobre a fofoca? (“Não saia da vossa 
boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para 
edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem.”)  
. Mateus 26.41 — O que a Bíblia me ensina, quando sou tentado a fazer 
o que é errado? (“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.”)  
. 1João 1.9 — O que a Bíblia diz, quando me sinto culpado por ter agido 
mal? (“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”)  
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. Romanos 12.1 — O que a Bíblia fala sobre meu amor a Deus e meu 
desejo de servi-lo? (“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.”)  
. Filipenses 4.13 — A Bíblia me oferece alguma esperança, quando 
preciso de ajuda? (“Tudo posso naquele que me fortalece.”)  
. Mateus 5.44 — O que a Bíblia diz que devo fazer, quando alguém me 
maltrata? (“Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos 
que vos perseguem.”). 
. 2Timiiteo 2.15 — De acordo com a Bíblia, como posso ter uma vida que 
agrade a Deus? (“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 
verdade.”)  
. Tiago 4.8 — Como a Bíblia me conforta, quando me sinto abandonado? 
(“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, 
pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.”)  
. Gênesis 1.31— O que Deus afirmou depois de criar todas as coisas, e 
me criar também? (“Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito 
bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.”)  
. Apocalipse 3.20 — A Bíblia afirma mesmo que Jesus quer habitar em 
meu coração? (“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha 
voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.”)  
. 3 João 11 —De acordo com a Bíblia, como devo tomar minhas decisões? 
(“Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica 
o bem procede de Deus; aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.”)  
. Tiago 1.22 — O que devo fazer depois de ler a Bíblia? (“Tornai-vos, pois, 
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos.”)  
. Efésios 6.1-3 — O que a Bíblia ensina sobre meu relacionamento com 
meus pais? (“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 
Honra a teu pai e a tua mãe [que é o primeiro mandamento com 
promessa], para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.”)  
. Efésios 4.32— De acordo com a Bíblia, como devo tratar as outras 
pessoas? (“Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos 
perdoou.”)  
. Atos 6.31 — De acordo com a Bíblia, o que devo fazer para ser salvo? 
(“Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.”) 
. Marcos 16.15 — A Bíblia manda que eu fale de Jesus aos outros? (“E 
disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”) 
 
Nancy S. Williamson - 52 Maneiras de Incentivar a Leitura da Bíblia 
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PESCARIA (Infantil) 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora e a leitura e conhecimento 
da Bíblia. 
Materiais: Varas ou caniços, barbante, clipes, bandeja com areia e 
peixinhos de papel. 
 
Confeccionar varas de pescar: cabo de vassoura ou vareta de bambu 
(caniço), barbante, clipe para ser o anzol e “peixes” de papel, contendo 
no verso perguntas relacionadas a temas bíblicos.  
Prenda um clipe em cada peixe para facilitar a pesca, ou faça um furo no 
papel de forma que o anzol possa fisgá-lo. Em seguida encaixe os peixes 
numa bandeja de areia.  
Cada participante deverá pescar um peixe, mas para poder ficar com ele 
precisa responder corretamente à pergunta que consta em seu verso.  
Uma forma de incrementar a brincadeira é, além das perguntas bíblicas, 
inserir também pequenas tarefas (por exemplo: cantar um louvor; 
imitar uma galinha; etc.).  
Vence aquele que conseguir juntar o maior número de peixes. 
 
Site Catequista em Formação 
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DERRUBANDO OS IMPEDIMENTOS COM FÉ (Infantil) 
 
Objetivo: Despertar na criança a confiança em Deus para enfrentar e 
superar os problemas que a impedem de ler mais a Bíblia.  
Materiais: Bola pequena, diversos vasilhames de refrigerante (podem 
ser garrafas pet) descartáveis, transparentes e com tampa; tinta guache 
(diversas cores) e etiquetas adesivas. 
  
Primeiramente, vamos encher as garrafas com água. Para dar um 
colorido a cada uma das garrafas é só misturar um pouco de guache na 
água. Escreva nas etiquetas diversos obstáculos que dificultam a prática 
da leitura bíblica, como por exemplo: Preguiça, Falta de tempo, Medo, 
Enfado, Incompreensão do texto etc. Peça sugestões para as crianças do 
grupo.  
Na bola você irá afixar uma etiqueta com a palavra PERSEVERANÇA.  
Começa o jogo, todos deverão mirar os obstáculos e jogar a bola para 
tentar derrubá-los. Cada participante (acertando ou errando) tem 
direito a um arremesso. Ganha quem conseguir derrubar todos os 
obstáculos. A brincadeira pode ser repetida quantas vezes o 
coordenador achar necessário, sempre variando a ordem daquele que 
faz o primeiro arremesso. 
Termine fazendo uma reflexão, mostrando que com perseverança 
podemos e devemos superar esses obstáculos. Devemos insistir, teimar, 
perseverar contra as dificuldades. A Bíblia nos aproxima de Deus, e 
assim devemos “derrubar” tudo aquilo que nos afasta da Bíblia. 
 
Apostila de Dinâmicas Salvação & Serviço (adaptado) 
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BALÕES DA BÍBLIA (Infantil) 
 
Objetivos: Ensinar sobre o trabalho missionário e a importância de 
levarmos a Palavra de Deus aos outros povos. 
Materiais: Balões de inflar (bexigas), hidrocor ou marca textos, lençol ou 
plástico azul. 
 
Inflar os balões. Desenhe uma Bíblia nos balões. Espalhe um lençol, pano 
ou plástico azul no chão, para representar o oceano. Divida as crianças 
em 3 grupos (ou mais, caso sejam muitas crianças). Você deve colocar 
um grupo de cada lado do oceano, separados uns dos outros. Apenas um 
grupo recebe um balão. O grupo pode brincar com o balão por um 
minuto. Que maravilhoso é receber esse presente! Mas e as crianças do 
outro lado do oceano? Eles nem têm uma Bíblia. Eles estiveram 
esperando e esperando... 
Leve uma Bíblia para eles. (Dê um balão a outra criança do grupo que já 
possui um balão.) Explique que o grupo vai enviar um missionário para 
levar a Bíblia para o outro grupo. A criança tem que levar o balão na 
palma da mão para o outro grupo e voltar. Em seguida, outro 
missionário leva uma Bíblia para o terceiro grupo. 
Aplicação: 
Foi divertido ter um balão? 
Foi divertido esperar? 
Quantos de vocês têm uma Bíblia? 
Há pessoas no mundo que não têm uma Bíblia? Sim, milhões e milhões. 
Deus quer que todos tenham uma Bíblia? 
Como podemos dar a Palavra de Deus às pessoas que ainda estão 
aguardando? Contribua, ore e vá. 
Agora, pergunte a Deus o que Ele quer que façamos para ajudar a Sua 
Palavra a alcançar todas as pessoas do mundo. 
 
Misiones Para Niños - Una carpeta práctica y dinámica de lecciones y 
actividades misioneras para niños (traduzido e adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 
 

BALÕES DIVERTIDOS (Infantil) 
 
Objetivo: Usar uma brincadeira de aniversário para ensinar sobre a 
Bíblia. 
Materiais: Uma bexiga grande ou bexigas pequenas, doces diversos, tiras 
de papel, fita de seda. 
 
Encha com guloseimas (doces, balas, bombons etc.) uma bexiga grande 
para toda a classe ou grupo, ou então prepare uma bexiga pequena para 
cada aluno (neste caso use bexigas de várias cores). 
Em tiras de papel, escreva versículos bíblicos (você pode usar 
preferencialmente a tradução bíblica NTLH - Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje, para facilitar a compreensão das crianças); poderá 
também escrever frases evangelísticas ou missionárias de fácil 
compreensão, ou trechos de alguma lição bíblica, caso as crianças 
utilizem alguma literatura neste sentido, ou caso você possua um texto 
apropriado. Após escrever, enrole as tiras e amarre-as com fita de seda 
(como se fossem pequenos pergaminhos) e coloque-as no balão ou 
balões, junto com as guloseimas. 
Quando estiver pronto, e o balão afixado a determinada altura, escolha 
alguns alunos para que, de olhos vendados, e um por vez, tentem 
arrebentar a bexiga com um cabo de vassoura ou vareta de bambu. 
Quando o balão se arrebentar, a turma toda sairá correndo atrás dos 
doces e balas. Depois que a calma tiver sido restaurada, as crianças que 
pegaram as tirinhas devem ficar de pé e ler o que está escrito no papel 
(caso você utilize textos de alguma lição, as tiras podem ser numeradas, 
para que possam ser lidas numa determinada sequência). 
 
Nancy S. Williamson - 52 Maneiras de Ensinar Missões (adaptado) 
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QUEBRA-GELOS 
 
Um quebra-gelo é uma pergunta simples que ajuda as pessoas a se 
sentirem confortáveis em um grupo. O quebra-gelo ajuda 
indivíduos a focalizarem nos outros e colabora para criar uma boa 
atmosfera para a reunião do grupo. 
 
Alguns exemplos de perguntas que podem servir como quebra-gelo: 
 
O que você fez essa semana para promover a mensagem bíblica? 
 
Se você pudesse conversar com algum personagem bíblico (que não 
Jesus), com quem seria? Por quê? 
 
Se você pudesse ser um personagem bíblico do Antigo Testamento, 
quem seria? Por quê? 
 
Se você pudesse ser um personagem bíblico do Novo Testamento (que 
não Jesus), quem seria? Por quê? 
 
Se você pudesse visitar um lugar bíblico, qual seria? Por quê? 
 
Se você pudesse estar presente em algum milagre na Bíblia, qual seria? 
Por quê? 
 
Qual é o seu versículo bíblico favorito? Por quê? 
 
Qual é o seu livro favorito da Bíblia? Por quê? 
 
Que passagem da Bíblia (versículo, capítulo, história etc.) você tem mais 
dificuldade em compreender? 
 
Qual o versículo que você considera mais importante, ou ao menos o que 
mais lhe impactou no capítulo tal (p. ex., Isaías 53, Gálatas 2, etc.)? 
 
Qual o versículo que você considera mais importante, ou ao menos o que 
mais lhe impactou no livro tal (p. ex., Isaías, Gálatas, etc.)? 
 
Há algum versículo de que você não goste da Bíblia? Se há, por que você 
não gosta dele?  
 
Como a Bíblia afeta a sua vida diária? 
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Se soubesse que todas as Bíblias seriam destruídas daqui a um mês, o 
que você faria? 
 
Dê sua resposta à seguinte pergunta: Como saber que a Bíblia é a Palavra 
de Deus? 
 
Se você pudesse ser um dos 12 apóstolos de Jesus, quem seria? Por quê? 
 
Se você pudesse ser um dos profetas bíblicos, quem você seria? Por quê? 
 
Você se lembra de qual foi a primeira Bíblia que teve? Foi um presente 
ou você a comprou? Quer falar algo sobre ela? 
 
Você conhece algum pensamento ou ditado que já acreditou estar na 
Bíblia, mas que depois viu que não estava? Qual? 
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“O que o pasto é para o animal, o lar para o homem, o ninho para o 
passarinho, a água para os peixes, a Escritura Sagrada é para a alma dos 
crentes.” 
Martinho Lutero  
 
“A Bíblia Sagrada é o único livro que todos os leitores o leem na presença 
de seu Autor.” 
Anônimo 
 
“A Bíblia não é um livro-texto a ser debatido. É uma fonte que satisfaz a 
sede espiritual e a fome da alma.” 
John Piper 
 
“Acredite na Bíblia e duvide de tuas dúvidas.” 
Josemar Bessa 
 
“A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas 
para mudar nossas vidas.” 
D. L. Moody 
 
“A palavra de Deus é a bússola do cristão.” 
Billy Graham 
 
“A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito de Deus 
transforma o cristão.” 
Robert Horn 
 
“Os teólogos liberais negam a inspiração das Escrituras; os neo-
ortodoxos dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Aqueles 
que se rendem ao sincretismo religioso torcem a Escritura, relativizam 
a Escritura e colocam suas experiências acima da Escritura. Nós, porém, 
cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus e, 
consequentemente, inerrante, infalível e suficiente! Jesus Cristo disse 
que a Escritura não pode falhar (Jo 10.35). Passam os céus e a terra, mas 
a palavra de Deus não passará.” 
Hernandes Dias Lopes 
 
“A Bíblia foi escrita em lágrimas e aos que choram revelará os seus 
melhores tesouros.” 
A. W. Tozer 
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“Nunca memorizar as Escrituras é como carregar água preciosa em uma 
peneira.” 
John Piper 
 
“É impossível governar corretamente uma nação sem Deus e a Bíblia.” 
George Washington 
 
“A Bíblia é a âncora mestra de nossas liberdades.” 
U. S. Grant 
 
“Este livro, senhor, é a Rocha na qual está firmada nossa república.” 
Andrew Jackson, 7º Presidente norte-americano 
 
“Tão grande é a minha veneração pela Bíblia, que quanto mais cedo as 
crianças começarem a lê-la mais confiança terei de que elas serão 
cidadãos úteis para a pátria e membros respeitáveis da sociedade. Há 
vários anos tenho o costume de ler a Bíblia inteira uma vez por ano.” 
John Quincy Adams  
 
“Não ler a Bíblia é como ser cego.” 
David Plotz 
 
“O Novo Testamento é o melhor livro que foi ou vai ser conhecido no 
mundo.” 
Charles Dickens 
 
“A Bíblia é uma rocha de diamantes, um colar de pérolas, a espada do 
Espírito Santo; uma carta marítima com que o cristão navega para a 
eternidade; o mapa que o norteia todos os dias; o quadrante solar que o 
faz dar valor à vida; a balança em que ele sopesa as ações.” 
Thomas Whatson 
 
“A Bíblia é tão simples, que você precisa de alguém para ajudá-lo a 
embaralhar as coisas.” 
Charles Capps 
 
“Devo confessar-lhe que a grandeza das Santas Escrituras me assombra. 
A santidade do evangelista fala ao meu coração e tem tal caráter 
surpreendente de verdade e é, além do mais, tão perfeitamente 
inimitável que, se fosse invenção de homens, os inventores seriam 
maiores do que os maiores heróis.” 
Jean-Jacques Rousseau 
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“A Bíblia é impressa com uma especialidade de origem e uma 
imensurável distância a separa de todos os competidores.” 
W. E. Gladstone 
 
“Se eu fosse o diabo, um de meus primeiros alvos seria fazer com que as 
pessoas parassem de folhear a Bíblia.” 
J. I. Packer 
 
“Prefiro que você leia a Bíblia, nem que seja para zombar dela, do que 
não a leia. Prefiro que venha ouvir a Palavra de Deus, odiando-a, do que 
não venha.” 
Charles Spurgeon 
 
“A Bíblia é muito fácil de entender. Mas nós, cristãos, somos um bando 
de vigaristas conspiradores. Fingimos que somos incapazes de 
compreendê-la, porque sabemos muito bem que, no minuto em que a 
entendemos, somos obrigados a agir de modo coerente com ela.” 
Soren Kierkegaard 
 
“Deliciarmo-nos na lei do Senhor é encontrar a fonte de alegria fora de 
nós mesmos". 
Dillon Burroughs 
 
“Nós não lemos a Bíblia; a Bíblia nos lê.” 
David Paul Kirkpatrick 
 
“O propósito básico de ler a Bíblia não é conhecer a Bíblia, mas conhecer 
a Deus.” 
James Merritt 
 
“O Livro Sagrado do Deus vivo sofre mais com seus expositores do que 
com seus opositores.” 
Leonard Ravenhill 
 
“Quando negligenciamos o estudo da Bíblia geralmente nos sentimos 
culpados. Quando deixamos um prato de comida, nós nos sentimos 
culpados? Não. Nós ficamos com fome. 
A Bíblia é alimento para nossa alma. Quando deixamos de lê-la, não 
devemos nos sentir culpados, mas com fome. A culpa é alimentada pela 
obrigação; a fome é alimentada pelo desejo.” 
Tyler Edwards 
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“A Bíblia é o maior de todos os livros. Estudá-la é o mais nobre dos 
ideais. Compreendê-la é o mais elevado de todos os objetivos.” 
Charles C. Ryrie 
 
“A Bíblia não nos foi dada para nossa informação, mas para nossa 
transformação.” 
D. L. Moody 
 
“Metade de nossos medos surge de negligenciarmos a Bíblia.” 
Charles Spurgeon 
 
“O mundo é muito diferente quando o vemos à luz da Palavra de Deus.” 
J. E. B. Spredemann 
 
“Se queremos impactar DRAMATICAMENTE o mundo para melhor, 
precisamos que nossos corações e mentes sejam impactados 
DRAMATICAMENTE pela Palavra de Deus.” 
Jayce O'Neal 
 
“Não precisamos tornar a Bíblia relevante. Sua relevância é evidente por 
si mesma. Não defendamos a Bíblia, mas testemunhemos dela. 
Confiemos na Palavra. Ela é um barco carregado até o máximo de sua 
capacidade.” 
Dietrich Bonhoeffer 
 
“Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Toda a 
bondade do Salvador do mundo nos é comunicada através deste Livro.” 
Abraham Lincoln 
 
“É impossível escravizar, mental ou socialmente, um povo que lê a 
Bíblia. Os princípios da Bíblia são os alicerces da liberdade humana.” 
Horace Greeley 
 
“Um homem honesto com a Bíblia aberta, um bloco de notas e uma 
caneta pode estar certo que vai descobrir rapidamente o que está errado 
com ele.”   
A. W. Tozer 
 
“Deus condescendeu em se tornar um autor e ainda assim há pessoas 
que não leem Seus escritos. Há muito poucas pessoas que leem o Livro 
de Deus, a grande carta da salvação.”  
George Whitefield 
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“Leia a Bíblia, não apenas como história, mas como uma carta de amor 
escrita por Deus para você.”  
Thomas Watson 
 
“Quanto mais você lê a Bíblia e quanto mais medita nela, mais você se 
surpreende com ela.”  
Charles Spurgeon 
 
“Qual é o alimento para o homem interior? Não é a oração, mas a Palavra 
de Deus, e, novamente, não se trata de apenas ler a Palavra de Deus (...), 
mas de considerar o que lemos, ponderar sobre o que lemos e aplicar o 
que lemos aos nossos corações.”  
George Müller 
 
“Aqui está o verdadeiro problema de nossa negligência. Falhamos em 
nossa tarefa de estudar a Palavra de Deus, não porque ela seja difícil de 
entender, nem porque ela seja chata ou entediante, mas porque ela 
funciona. Nosso problema não é falta de inteligência ou falta de paixão. 
Nosso problema é que nós somos preguiçosos.”  
R. C. Sproul 
 
“A razão maior da negligência das Escrituras não é falta de tempo, mas 
falta de vontade, um ídolo que toma o lugar de Cristo.”  
Robert Chapman 
 
“A menos que leiamos a Palavra de Deus, não seremos instruídos pelo 
Espírito, e a menos que sejamos instruídos pelo Espírito, não seremos 
servos santos e eficientes. Em outras palavras, amar a Palavra, aprender 
da Palavra e viver da Palavra são o plano de Deus para nosso 
crescimento espiritual.”  
David L. McKenna 
 
“Perguntado sobre suas realizações como Reformador, Martinho Lutero 
disse: ‘Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a Palavra de Deus. 
Nada mais fiz. A Palavra de Deus fez tudo’. A Palavra de Deus gera vida.”  
Mark Dever 
 
“A coisa mais fantástica é que todos aqueles que leem a Bíblia têm a 
mesma alegre coisa para dizer sobre ela. Em todos os lugares e em todos 
os idiomas, é a mesma história: onde este Livro é lido, não apenas com 
os olhos, mas com a mente e o coração, a vida é mudada. Tristes são 
confortados, pecadores são transformados e pessoas que estão nas 
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trevas são iluminadas. Não é maravilhoso pensar que este Livro, que é 
assim tão poderoso quando tem a chance de trabalhar num coração 
honesto, esteja em nossas mãos hoje?” 
Amy Carmichael 
 
“O mudo moderno detesta a autoridade mas cultua a relevância. Nossa 
convicção cristã é que a Bíblia tem autoridade e relevância e que o 
segredo de ambas é Jesus Cristo.” 
John Stott 
 
“É uma espécie de impiedade não ler aquilo que por nós e para nós 
escreveu a mão do próprio Deus. Que ninguém incorra nesta falta, tendo 
ao seu alcance a leitura da Bíblia.” 
Agostinho 
 
"Pela leitura das Escrituras sou renovado de modo que toda a natureza 
parece renovada ao meu redor e comigo. O céu parece ser de um azul 
puro e calmo, as árvores parecem um ser de um verde profundo. O 
mundo inteiro está cheio da glória de Deus e eu sinto calor e música 
debaixo dos meus pés.”  
Thomas Merton 
 
“Um romancista se deixa conduzir pelos seus personagens; um ensaísta 
se deixa levar pelas suas ideias; um pregador se deixa conduzir pela 
Palavra de Deus.”  
Israel Belo de Azevedo 
 
“O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a 
Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos.” 
George Müller 
 
“Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra (…), mas lendo as 
páginas deste livro [a Bíblia] descobri que Cristo fez uma revolução 
muito maior do que eu, sem violência e destruição: fez a revolução do 
amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz.” 
Napoleão Bonaparte 
 
“O maior presente que Deus deu ao homem foi a Bíblia e a pureza das 
suas palavras.” 
Abraham Lincoln 
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“Todos os crentes são obrigados a examinar as Escrituras. Não 
deveríamos nunca praticar nem crer em nada que seja contrário à 
Palavra de Deus.” 
Ralph Mahoney 
 
“A Bíblia é a maior das bênçãos dadas por Deus aos filhos dos homens. 
Tendo a Deus como seu autor e a salvação como seu objetivo, a verdade 
sem mistura é o que lhe interessa. Ela é completamente pura e sincera. 
E nada mais é preciso que se diga.” 
John Locke 
 
“Consideramos as Escrituras de Deus como a filosofia mais sublime. 
Acho na Bíblia marcas de autenticidade mais seguras do que em 
qualquer história profana.”  
Isaac Newton 
 
“Enquanto formos ignorantes em relação às Escrituras, não teremos a 
menor ideia do que Deus está fazendo.” 
Eugene H. Peterson 
 
“Tudo o que sou devo a Jesus Cristo, a mim revelado em seu divino 
Livro.” 
David Livingstone 
 
“As Escrituras Sagradas são a mais sublime filosofia da Terra.” 
Isaac Newton 
 
“Tal é a singularidade missional da Bíblia: Ela é o objeto missionário, o 
temário da missão e o seu manual de instruções.” 
Sammis Reachers  
 
“Homem de fé, o Livro de minh'alma aqui o tenho: é a Bíblia o pão para 
minha fome de consolo, a luz nas trevas das minhas dúvidas, o bálsamo 
para as dores das minhas agonias... Eis o livro que é a valise com que 
ando em peregrinação pelo mundo. Tenho nele tudo.” 
Coelho Neto 
 
“A Bíblia é um livro que responde às perguntas de uma criança e resiste 
à sabedoria dos sábios.” 
Prof. Bettex 
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“A Bíblia é o chão do qual nasce toda a fé cristã. Sem ela nada saberíamos 
de Jesus Cristo [...] Fé cristã é fé em Cristo, e Cristo marcou encontro 
conosco e fala a nós na Bíblia. Fé cristã é fé bíblica.” 
Emil Brunner 
 
“Leia a Bíblia, obedeça aos mandamentos de Deus, faça o que ele manda 
e você terá o privilégio de um dia ver a face do Senhor na eternidade.” 
José Severino de Souza  
 
“A Bíblia não é uma obra literária para manifestar apenas os valores 
literários, estéticos; ela é um conjunto de documentos que manifestam 
as vicissitudes, o conteúdo da fé de um povo e os seus respectivos 
valores.” 
Frei Herculano Alves 
 
“Ou a Bíblia afasta você do pecado ou o pecado afasta você da Bíblia.” 
Josias da Paz dos Santos 
 
“A Bíblia não é a SUPREMA regra de fé, a Bíblia é a ÚNICA regra de fé.” 
Josemar Bessa 
 
“Você pode conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus, mas você não pode 
conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia.” 
Josemar Bessa 
 
“A Bíblia não é a espada de tuas ideias ou a espada do pregador... A Bíblia 
é a espada do Espírito.” 
Josemar Bessa 
 
“Ter uma Bíblia e ficar esperando por uma palavra de Deus é como 
morrer de sede nas margens do rio Amazonas esperando alguém trazer 
água.”   
Josemar Bessa 
 
“A Bíblia é um livro que nasceu para ser traduzido para todas as línguas 
existentes sobre a face da Terra. A intenção manifesta de Deus, na 
própria Bíblia Sagrada, é que a Sua Palavra alcance todas as línguas e 
nações.” 
Erni Seibert 
 
“As Escrituras são cartas — cartas pessoais de Deus dirigidas a cada um 
de nós. Se você quiser abrir sua correspondência, basta ler qualquer 
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passagem que comece com as palavras: ‘Todo aquele que’, e substituí-
las por ‘Isto se refere a mim’. Essas promessas de Deus, ele as faz a cada 
um de nós... e podemos confiantemente pegá-las na palavra.” 
Colleen Townsend Evans 
 
“De acordo com o falecido Herbert Lockyer, Sr. (1886-1984), em seu 
livro de 1959 Todas as Orações na Bíblia, há, excluindo os Salmos, 650 
claras orações na Bíblia, 450 das quais têm claras respostas registradas 
a elas. Incluindo os Salmos (que são todos realmente orações) há um 
total de 800 orações nas Escrituras.” 
Richard T. Zuelch 
 
“Os homens têm odiado a Bíblia, não por que acham contradições nela, 
mas sim porque ela contradiz o que eles acham de si mesmos.” 
Josemar Bessa 
 
“Penso que a Bíblia é a única resposta a todas as nossas perguntas; basta 
perguntar com persistência e com certa humildade para que ela nos 
responda.” 
Dietrich Bonhoeffer 
 
“Quem recebeu a palavra de Deus precisa começar a procurar Deus; não 
lhe resta outra alternativa. Quanto mais clara e profunda a palavra de 
Deus se mostra, tanto mais vivo se torna em nós o desejo de chegar à 
clareza perfeita e à profundidade insondável do próprio Deus.”  
Dietrich Bonhoeffer 
 
“Só quando tivermos a coragem de olhar a Bíblia como o livro em que se 
dirige a nós realmente o Deus que nos ama e que não quer nos deixar 
sozinhos com as nossas perguntas, só então a Bíblia será fonte de 
alegria.” 
Dietrich Bonhoeffer 
 
“Não se pode simplesmente ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. 
Devemos estar dispostos a perguntar realmente. Só assim ela se abre. Só 
quando esperamos dela a última resposta, ela no-la dá.”  
Dietrich Bonhoeffer 
 
“A Bíblia não é um manual – ela é a Espada do Espírito Santo. Não se 
pode trabalhar as Escrituras Sagradas sem o apoio do Espírito Santo, 
pois é Ele quem revela sua mensagem. Ele a traduz em nosso coração, 
transforma suas palavras em vida e nos faz perceber sua relevância e 
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significado para o dia de hoje. O fundamentalismo transformou a Bíblia 
num manual, incorrendo no erro iluminista, cartesiano (a razão é o 
primado da verdade).”  
Ariovaldo Ramos 
 
“A Bíblia é a verdade mais pura que de Deus existe na Sociedade, na 
Natureza e na História.”  
E. Castellar 
 
“Não amo esse livro porque tem capa de couro e borda dourada. Não o 
amo como um "Livro Santo". Amo-o porque é o Livro de Deus. Por meio 
dele, o Criador do universo nos contou quem ele é, como ir a ele por 
intermédio de Cristo, quem nós somos e o que é toda a realidade. Sem a 
Bíblia não teríamos nada. Pode até soar melodramático, mas, às vezes, 
de manhã, estendo a minha mão até a Bíblia e só a acaricio. Sou tão grato 
por ela. Se o Deus que está nela tivesse criado a terra e, depois, tivesse 
permanecido em silêncio, não saberíamos quem ele é. Mas a Bíblia 
revela o Deus que está aí; por isso, amo-a.” 
Francis Schaeffer 
 
“Eu amo a Bíblia. Leio-a todos os dias, e, quanto mais a leio, tanto mais a 
amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não 
compreendo tais pessoas; eu a amo; amo a sua simplicidade, e amo as 
suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, leio-a diariamente 
e gosto dela cada vez mais.”  
Imperador D. Pedro II 
 
“A Bíblia é o registro da progressiva revelação que Deus faz de si, pela 
palavra escrita, por Sua intervenção na natureza e na história, e 
finalmente por Sua penetração no mundo com o Deus-homem, Cristo 
Jesus.” 
Lloyd M. Perry e Walden Howard 
 
“Você é o que a Bíblia diz que você é; 
você pode o que a Bíblia diz que você pode; 
e você tem o que a Bíblia diz que você tem.” 
Autor desconhecido 
 
A Bíblia pode comparar-se a um jardim imenso onde exista uma grande 
variedade e profusão de flores e frutos, encontrando-se entre estas 
produções, algumas mais belas e essencialíssimas, mas sendo difícil 
achar ali qualquer ramo que não tenha a sua utilidade e beleza. A 
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salvação para os pecadores é a grande verdade que em toda parte da 
Escritura se apresenta esplêndida e luminosa, mas o homem de coração 
puro ali vê também traçado o caráter do Onipotente, o seu caráter e o do 
mundo. E se algumas frases são impressivas e fortes, outras são menos 
vigorosas, sendo próprias para investigações e estudo.” 
Lord Cecil  
 
“A Bíblia é, certamente, o melhor preparo que podereis dar ao soldado 
americano, que entra em batalha, para lhe manter o magnífico ideal e a 
fé.”  
Marechal Foch  
 
“A Bíblia é uma corrente onde o elefante pode nadar e o cordeiro andar.”  
Papa Gregório I, o Grande  
 
“Tenho lido a Bíblia muitas vezes. Agora tenho o costume de lê-la uma 
vez ao ano. É o livro dos livros tanto para os advogados como para os 
teólogos, e tenho pena de quem não pode achar nela um tesouro de 
pensamentos e regras de conduta.” 
Daniel Webster 
 
“A leitura da Bíblia é em si uma educação.” 
Lord Tennyson 
 
“Se os livros fossem julgados pelo mau uso que o homem pode fazer 
deles, de que livro se tem abusado mais do que a Bíblia?” 
Jacques Maritain 
 
“A Bíblia conta inúmeras histórias, mas apenas uma história geral, uma 
única grande narrativa, que se oferece como a verdadeira história do 
mundo.” 
N. T. Wright 
 
“O que distingue o crente maduro do imaturo é a apropriação da 
verdade que foi interpretada. A Bíblia deve ser lida como qualquer outro 
livro, mas também deve ser lida como nenhum outro livro.” 
Moisés Silva 
 
“O problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós 
mesmos.” 
C. S. Lewis 
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“Considero todos os quatro Evangelhos completamente genuínos, pois 
neles há o reflexo e uma grandeza que emanava da pessoa de Jesus e que 
era tão divino e gentil como nunca se viu na terra.” 
Goethe 
 
“Quando você vai à Bíblia, você precisa esvaziar a sua mente das 
categorias políticas humanas – progressista ou conservadora –, a Bíblia 
não cabe nestas categorias e você não deve tentar lê-la por meio dessas 
lentes.” 
Tim Keller 
 
“Quem se apega a Deus sem passar pelas Escrituras, acaba se aliando ao 
diabo.” 
Martinho Lutero 
 
“A vida cristã exibe uma apreciação profunda da criação, um anseio 
crescente de compreender e de desfrutar do que nos cerca, e o desejo de 
posicionar ao lado daqueles princípios de vida, beleza, verdade, prazer 
e justiça que nos são dados tão claramente na Bíblia.” 
Frank Schaeffer 
 
“Da maioria das coisas, como se pode dizer: ‘Vaidade de vaidades, tudo 
é vaidade’. Mas da Bíblia se pode dizer verdadeiramente: ‘Verdade de 
verdades, tudo é verdade’.” 
Arrowsmith 
 
“A Palavra de Deus é o livro por excelência. O maior best seller de todos 
os tempos, é o manual de conduta e aconselhamento de reis e rainhas na 
história da humanidade, e mais do que isso, é o Livro de Deus. Nesse 
livro está narrada a história de Deus e da humanidade, o passado que 
elucida o presente e dá um pano de fundo para o futuro do planeta e de 
todas as coisas e pessoas. Ela é rica em detalhes na formação e na 
História, traz noções de todas as ciências desenvolvidas pelos homens e 
conduz pelo caminho da eternidade. Enfrenta o desafio de esclarecer o 
que sucederá depois da morte física e, com ousadia, declara o futuro de 
todas as pessoas. O rei Salomão a qualifica como mais preciosa do que o 
puro ouro de Ufir, e o Senhor Jesus a declara como o alimento essencial 
para todo homem.” 
Walter Bastos 
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“O melhor missionário é a Bíblia no idioma materno. Não tira férias e 
nunca é considerado um estrangeiro.” 
Cameron Townsend 
 
“O quanto conhecemos a Bíblia determina o quanto somos envolvidos 
com a obra missionária. Quanto mais a lemos, mais temos convicção da 
nossa responsabilidade. Quanto mais a vivemos, mais a proclamamos.”  
Felipe Fulanetto 
 
“Não podemos nos esquecer que somos a única Bíblia que muitas 
pessoas conseguem ler.”  
Cindy Jacobs 
 
“Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, 
mas também inconcebível. A Bíblia impõe-nos a responsabilidade de 
evangelizar o mundo, dá-nos um evangelho a proclamar, diz-nos como 
fazê-lo e declara-se o poder de Deus para a salvação de cada crente. 
Além disso, é fato notável, na história passada e contemporânea, que o 
grau de compromisso da Igreja com a evangelização do mundo é 
proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Sempre 
que o cristão perde a confiança na Bíblia, seu zelo pela evangelização 
acaba se esvaindo. Inversamente, se ele estiver convencido acerca da 
Bíblia, estará também determinado a evangelizar.”  
John Stott 
 
“A Palavra de Deus não é apenas para consumo interno; é também para 
exportação.” 
William Freel 
 
“A Bíblia não é a base de missões, missões é a base da Bíblia.”  
Ralph Winter 
 
“A quem o Deus de salvação enviou sua Palavra, ‘a palavra de salvação?’. 
Ele a enviou a todos os pecadores que a ouvirem. É uma palavra que se 
ajusta aos problemas dos pecadores; portanto, é enviada a eles. Se for 
inquirido: com que propósito é enviada aos pecadores? É enviada como 
uma palavra de perdão ao pecador condenado. Por isso todo pecador 
condenado pode apostatar-se dela, dizendo: Esta palavra foi enviada a 
mim. Foi enviada como uma palavra de paz ao pecador rebelde. Foi 
enviada como uma palavra de vida para os mortos. É uma palavra de 
liberdade para os cativos, de cura para os enfermos, de purificação para 
os impuros. Uma palavra de orientação para os desnorteados, de 
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refrigério para os cansados. Foi enviada como palavra de conforto aos 
desconsolados; e como uma palavra de atração e fortalecimento à alma 
destituída de forças. Foi enviada, em resumo, como uma palavra de 
salvação, e todos os tipos de salvação e redenção para a alma perdida, 
dizendo: ‘Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido’.” 
Condensado por Ralph Erskine 
 
“O único motivo por que tantos estão contra a Bíblia é porque sabem que 
a Bíblia está contra eles.” 
G. S. Bowes 
 
“Uma mulher hindu disse a um missionário: ‘Certamente a sua Bíblia foi 
escrita por uma mulher’. ‘Por quê?’, ‘Porque ela diz tantas coisas 
bondosas a favor das mulheres. Nossos pundits nunca se referem a nós, 
senão para reprovar-nos’.” 
Bispo Hall 
 
“A Bíblia não é uma finalidade em si, mas apenas um meio para levar 
homens a um conhecimento mais profundo e satisfatório de Deus, de 
modo a que cheguem a identificar-se com Ele e deleitar-se em sua 
presença, e possam provar e conhecer intimamente a doçura dessa 
comunhão de coração com o próprio Deus.” 
A. W. Tozer 
 
“As Escrituras são como o meio pelo qual Deus amplia seu agir e, 
portanto, a si mesmo no mundo a fim de atuar, em relação a nós, de 
forma comunicativa.” 
Timothy Ward 
 
“A Palavra de Deus é de grande auxílio à oração. Se for implantada e 
impressa no nosso coração, formará uma corrente transbordante de 
oração, plena e irresistível. [...] A Palavra de Deus é o alimento pelo qual 
a oração é nutrida e fortalecida. A oração, assim como o homem, não 
pode viver apenas de pão, ‘mas de toda palavra que procede da boca de 
Deus’ (Mt 4.4).” 
E. M. Bounds 
 
“Transforme a Bíblia em oração.” 
Robert Murray M'Cheyne 
 
A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o 
homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber 
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espiritualmente da parte de Deus quanto à sua redenção, conduta cristã 
e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Deus não tem outra 
revelação escrita além da Bíblia. Tudo o que o homem tem a fazer é 
tomar o Livro e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus, seu 
real intérprete é o Espírito Santo, e seu tema central é o Senhor Jesus 
Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser 
salvo, e praticar a Bíblia para ser santo.” 
Antônio Gilberto 
 
“Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. 
Os galhos mais carregados de frutos são os que mais abaixam! É preciso 
ler a Bíblia crendo, sem duvidar, em tudo que ela ensina, inclusive no 
campo sobrenatural. A dúvida ou descrença, cega o leitor (Lc 24.25).” 
Antônio Gilberto 
 
“Tomando o Senhor Jesus como o centro da Bíblia, podemos resumir os 
66 livros em cinco palavras referentes a Ele, assim: PREPARAÇÃO - Todo 
o AT, pois trata da preparação para o advento de Cristo. 
MANIFESTAÇÃO - Os Evangelhos, que tratam da manifestação de Cristo. 
PROPAGAÇÃO - O Livro de Atos, que trata da propagação de Cristo. 
EXPLANAÇÃO - As Epístolas, que são a explanação da doutrina de Cristo. 
CONSUMAÇÃO - O Livro de Apocalipse, que trata da consumação de 
todas as coisas preditas, através de Cristo.”  
Dr. C. I. Scofield 
 
“O melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma.” 
F. B. Meyer 
 
“Na proporção em que entesourarmos a Palavra em nossos corações, e 
na medida em que ela limpar, amoldar e regulamentar nosso homem 
interior, assim também as nossas orações serão aceitáveis aos olhos de 
Deus. E então seremos capazes de dizer, conforme fez Davi em outra 
conexão: ‘Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos’ (1 Crônicas 
29:14).” 
A. W. Pink 
 
“A palavra de Deus sempre é mais preciosa para o homem que mais se 
alimenta dela.” 
Charles Spurgeon 
 
“Se numa reunião na igreja perguntássemos: ‘Quantos creem na Bíblia 
de capa a capa?’, provavelmente todos levantariam a mão. Entretanto, 
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se perguntássemos: ‘Quantos a leem regularmente de capa a capa?’, 
poderíamos não obter sequer uma resposta. Parece que somos culpados 
de estar mais interessados em defender a Palavra de Deus do que em 
estudá-la.” 
Rick Warren  
 
“Tirem-nos a Bíblia e nossa luta contra a intemperança, a iniquidade, a 
opressão, o ateísmo e o crime terminará, porque não teremos nenhuma 
autoridade para falar, nem valor para lutar sem ela.”  
G. Lloyd Garrison 
 
“O progresso da civilização e da liberdade religiosa tem sido mais rápido 
e eficiente nos lugares onde a Bíblia é mais disseminada e onde as 
verdades que se encontram nela são ensinadas à maioria do povo. 
Nenhuma nação tem avançado tanto como aquela onde as Escrituras são 
manuseadas e estudadas.”  
Chancellor Woolworth 
 
“Estendam o conhecimento da Bíblia e os famintos serão alimentados; 
os estrangeiros, protegidos; os prisioneiros, visitados; os enfermos, 
consolados e atendidos. Propaguem os ensinos da Bíblia e a temperança 
descansará sobre uma base mais firme que a Lei da Constituição 
Política.”  
Governador Wintrope 
 
“Se me levassem a uma ilha deserta e se me permitissem a companhia 
de uma dúzia de livros, qual seria a minha escolha? Em primeiro lugar, 
levaria comigo a Bíblia, por dois motivos: Primeiro, por causa do Velho 
Testamento, que tem sido um consolo e um prazer e uma obra de beleza 
para uma raça que foi a um tempo mais espiritual e mais material que 
conhecemos, os judeus. Segundo, por causa do Novo Testamento, devido 
a sua trágica explicação da alma humana e sua totalidade e finalidade na 
solução de todos os problemas espirituais para aqueles que desejam 
submeter-se à sua infalível convicção. O homem é um ser espiritual e 
através das idades a Bíblia tem demonstrado ser um dos mais vastos 
armazéns de alimento espiritual para ele.” 
Charles Duff 
 
“Cristãos fortes são criados não apenas por sermões e comentários 
bíblicos, mas por encontros pessoais com a Escritura.” 
John Piper 
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“A ciência, a arte, a história, a literatura, a filosofia, a religião... Se o 
esforço milenário do pensamento humano de querer melhorar a sua 
condição e penetrar no mistério angustioso do seu destino havia de 
perder-se com os livros que o contêm, e se fosse possível salvar somente 
um destes, eu escolheria aquele que continuasse a dar à humanidade os 
motivos de crer, de sofrer e de esperar: eu escolheria a Bíblia!” 
Don Juan Pablo Echague 
 
“Tendo o Espírito Santo como meu guia, eu entro pelo pórtico de 
Gênesis, caminho pelos corredores das galerias de arte do Velho 
Testamento, onde quadros de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, 
Daniel encontram-se expostos nas paredes. Eu passo pela sala de música 
dos Salmos onde o Espírito toca o teclado da natureza até que parece 
que todos os componentes do órgão de Deus respondem à harpa de 
Davi, o amável cantor de Israel. 
Eu entro nas câmaras de Eclesiastes, onde a voz do pregador é ouvida, e 
no conservatório de Saron e dos lírios dos vales onde fragrâncias suaves 
enchem e perfumam minha vida. 
Penetro na sala de negócios de Provérbios e no observatório dos 
profetas onde vejo telescópios de vários tamanhos apontando para 
eventos bem distantes, concentrando na brilhosa estrela da manhã a 
qual se levanta sobre os montes enluarados da Judéia para a nossa 
redenção e salvação. Eu entro na sala do Rei dos Reis, captando uma 
visão escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João. Dali passo para a sala de 
correspondência com Paulo, Pedro, Tiago e João escrevendo suas 
epístolas. 
Eu penetro na sala do trono da Revelação onde se elevam picos 
resplandecentes onde se senta o Rei dos Reis sobre o Seu trono de glória 
com a cura das nações na Sua mão, e eu exclamo: “Toda glória e poder 
ao Nome de Jesus, que os anjos se prostrem e tragam o diadema real e O 
coroem Senhor de Todos.” 
Billy Sunday 
 
“A Bíblia é a história de dois jardins: Éden e Getsêmani.  No primeiro, 
Adão caiu. No segundo, Jesus foi erguido.” 
Max Lucado 
 
“A Bíblia não é mais um saber no meio de muitos saberes: ela é o saber 
de Deus sobre todos os saberes e sobre todas as culturas!” 
Fábio Ribas 
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“A Bíblia é o livro cujo conteúdo, por si só, dá testemunho da sua origem 
divina. Ela nos descobre a grandeza de nossa culpa e a profundidade da 
nossa queda, na imensidão do plano para o resgate do homem e na 
execução do mesmo plano.” 
Immanuel Kant 
 
“O vigor da nossa vida espiritual será em proporção exata ao lugar que 
a Palavra de Deus ocupa na nossa vida e pensamentos. Declaro 
solenemente que isso constitui minha experiência de 54 anos. Nos 
primeiros três anos depois da minha conversão, negligenciei a Palavra 
de Deus. Depois disso, comecei a estudá-la diligentemente e tenho 
recebido bênçãos maravilhosas. Li a Bíblia cem vezes.” 
George Müller 
 
“Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo 
o bem, da parte do Salvador do mundo, nos é transmitido mediante este 
livro.”  
Abraham Lincoln 
 
“Dos grandes homens do mundo, meus contemporâneos, tenho 
conhecido noventa e cinco, e destes, oitenta e sete foram seguidores da 
Bíblia. A Bíblia assinala-se por uma peculiaridade de Origem. Uma 
distância imensurável separa-a de todos os outros livros.” 
W. E. Gladstone 
 
“A Bíblia não é um simples livro, senão uma Criatura Vivente, dotada de 
uma força que vence a quantos se lhe opõem.”  
Napoleão Bonaparte 
 
“Este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra.”  
Rainha Vitória 
 
“Se existe algo nos meus pensamentos ou no meu estilo que se possa 
elogiar, devo-o aos meus pais que instilaram em mim, desde cedo, o 
amor pelas Escrituras. Se nos ativermos aos princípios ensinados na 
Bíblia, nosso País continuará prosperando sempre. Mas se nós e nossa 
posteridade negligenciarmos suas instruções e sua autoridade, ninguém 
poderá prever a catástrofe súbita que nos poderá sobrevir, para sepultar 
toda a nossa glória em profunda obscuridade.”  
Daniel Webster 
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“A Bíblia é a expressão mais verdadeira que, em letras do alfabeto, saiu 
da alma do homem, mediante a qual, como através de uma janela 
divinamente aberta, todos podem fitar a quietude da eternidade, e 
vislumbrar seu lar longínquo, há muito esquecido.”  
Thomas Carlyle 
 
“Qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, deve-se 
tão só ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe lia todos os dias 
para mim um trecho da Bíblia, e cada dia fazia-me decorar uma parte 
dessa leitura.”  
John Ruskin 
 
“O grandioso velho livro ainda permanece; e este mundo velho, quanto 
mais tiver suas folhas volvidas e examinadas com atenção, tanto mais 
apoiará e ilustrará as páginas da Palavra Sagrada.”  
Charles A. Dana 
 
“Nas Escrituras hebraico-cristãs temos a única chave que abre para o 
homem o Mistério do Universo e, para esse mesmo homem, o Mistério 
do seu próprio eu.”  
Ferrar Fenton 
 
“A Bíblia tem sido a Carta Magna dos pobres e oprimidos. A raça humana 
não está em condições de dispensá-la.”  
Thomas Huxley 
 
“Toda a esperança de progresso humano depende da influência sempre 
crescente da Bíblia.”  
W. H. Seward 
 
“A Bíblia vale a soma de todos os outros livros que já se imprimiram.”  
Patrick Henry 
 
“Em todas as minhas perplexidades e angústias a Bíblia nunca deixou de 
me fornecer luz e vigor.”  
Robert E. Lee 
 
“A existência da Bíblia, como livro para o povo, é o maior benefício que 
a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um 
crime contra a humanidade.”  
Immanuel Kant 
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“Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito 
único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas 
Sagradas Escrituras.”  
William Herschel 
 
 “Continue avançando a cultura intelectual; progridam as ciências 
naturais sempre mais em extensão e profundidade; expanda-se o 
espírito humano tanto quanto queira; além da elevação e da cultura 
moral do cristianismo, como ele resplandece nos Evangelhos, é que não 
irão.”  
Goethe 
 
“Livro maravilhoso este, que há quase dois mil anos os homens estão 
lendo e lendo-o todos os dias, horas, minutos e segundos, e ainda não 
concluíram sua leitura!” 
Pedro Alves Mendes 
 
“Visite muitos livros bons, mas viva na Bíblia.”  
Charles Spurgeon 
 
“Assim como é impossível que um homem coma num dia o suficiente 
para seis meses, também é impossível que receba num dia a graça 
suficiente para o futuro. Devemos ir extraindo-a dia a dia da fonte 
inesgotável de graça que Deus nos dá, à medida que nos faça falta.” 
D. L. Moody 
 
“Devemos ler a Bíblia não somente a nosso favor, mas principalmente 
contra nós.” 
Dietrich Bonhoeffer 
 
“A Bíblia não é um livro para ser lido por nós; nós devemos deixar que 
ela nos leia.” 
Carlos Hernandez 
 
“Orei pedindo fé, e pensei que algum dia ela cairia e me atingiria como 
um raio. Mas parecia que a fé não vinha. Um dia li no capítulo dez de 
Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tinha 
fechado minha Bíblia e orara, pedindo fé. Mas então abri a Bíblia e 
comecei a estudá-la. Desde então a minha fé vem sempre aumentando.” 
Henry H. Halley 
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“A Bíblia foi o livro para ontem. Sem dúvida, será o livro para o amanhã. 
Mas em relação a nós, é o livro para hoje. É a Palavra de Deus para o 
mundo de hoje.” 
John Stott 
 
“A Bíblia criou a igreja; a Bíblia sustém a igreja; a Bíblia dirige a igreja; a 
Bíblia reforma a igreja; a Bíblia une a igreja; e, a Bíblia reaviva a igreja.” 
John Stott 
 
“A Bíblia tem atravessado invulnerável através das fogueiras da 
perseguição, da crítica literária e dos descobrimentos científicos. Tudo 
o que ela perdeu foram apenas interpretações humanas que estavam 
apegadas a ela, da mesma maneira como a escória se apega ao metal 
precioso. A experiência dos santos tem posto à prova a Bíblia de todas 
as maneiras possíveis e nem uma única doutrina ou promessa tem 
sucumbido no terrível calor.” 
Charles Spurgeon 
 
“Distribua Bíblias! Faça-o em todos os lugares. Ponha-a nas mãos do 
príncipe e do mendigo; deixe-a numa sala de espera e no carro; 
entregue-a ao filósofo cético e à ingênua criança. Distribua as Escrituras 
até que estejam tão generalizadas como a luz e o ar e sejam tão 
refrescantes para todo o mundo como o orvalho.” 
Charles Spurgeon 
 
“Lord Bacon conta a respeito de certo bispo que tomava banho duas 
vezes por dia e dizia que o fazia porque não podia banhar-se três.  
Se aos leitores da Bíblia se lhes perguntar qual a razão porque a leem 
tão a miúdo, certamente responderão: ‘Porque não temos tempo de lê-
la ainda mais’. O apetite pela Palavra aumenta naqueles que se 
alimentam dela.” 
Charles Spurgeon 
 
“Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, 
Deus é que fala conosco.” 
Isidoro de Sevilha 
 
“Tudo me encantava, muitas coisas me comoviam, outras me abalavam. 
Mas nada formou e moldou tanto minha alma naqueles anos como o 
Livro dos Livros. Não me envergonho das lágrimas que derramei sobre 
as páginas da Bíblia.” 
Ernst Wiechert 
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“Desde minha infância a Bíblia me orientou com sua visão sobre o rumo 
do mundo e me inspirou em meu trabalho.” 
Marc Chagall 
 
“Nenhum livro de toda a literatura universal pode ser documentado de 
maneira tão impressionante no que diz respeito ao seu texto original. E 
nenhum outro livro apresenta uma tão farta profusão de provas de sua 
autenticidade. Achados de antigos escritos nos dão a certeza de que 
temos em mãos a Bíblia com a mesma mensagem que os cristãos da 
igreja primitiva.” 
Alexander Schick 
 
“A Bíblia é o livro da justiça de Deus. Ela descreve coisas e pessoas em 
um estilo tão perfeito, que os escritos gregos e hindus não podem ser 
comparados a ela. O estilo do Antigo Testamento é um parâmetro de 
avaliação tanto de escritores famosos como de iniciantes.” 
Friedrich Nietzsche 
 
“É minha convicção crescente que, se os cristãos não tentassem ler 
tantos capítulos da Bíblia diariamente, mas estudassem 
cuidadosamente o que eles realmente lessem, observando as 
referências às margens, lendo o contexto, comparando a Escritura com 
a Escritura, esforçando-se para captar um ou mais pensamentos 
completos da mente de Deus, haveria maior riqueza na experiência 
deles; maiores novidades em seu interesse pelas Escrituras; mais 
independência dos homens e dos meios; e um aproveitamento maior da 
Palavra do Deus vivo. Sim, haveria uma percepção prática do que Jesus 
quis dizer com: ‘A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para 
a vida eterna’ (Jo 4.14b).” 
F. B. Meyer 
 
“Não pode sobrevir ira de Deus maior do que ser despojado da Sua 
Palavra.” 
Martinho Lutero 
 
“Você pode falar sobre poder; mas, se você negligenciar o único livro que 
Deus lhe deu como o único instrumento através do qual Ele transmite e 
exerce Seu poder, você não o terá. Você pode ler muitos livros e ir a 
muitas convenções e pode ter suas reuniões de oração a noite toda para 
orar pelo poder do Espírito Santo; mas, a menos que você mantenha 
uma associação constante e estreita com o único livro, a Bíblia, você não 
terá poder. 
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E se você já teve poder, não o manterá, exceto pelo estudo diário, sério 
e intenso desse livro. Noventa e nove cristãos em cada cem estão apenas 
brincando no estudo da Bíblia; e, portanto, noventa e nove cristãos em 
cada cem são meros fracos, quando podem ser gigantes, tanto na vida 
cristã quanto no serviço.” 
R. A. Torrey 
 
“A Bíblia é como um telescópio. Se um homem olha pelo telescópio, vê 
mundos além; mas se ele olha para o telescópio, não vê nada além disso. 
A Bíblia é uma coisa a ser utilizada para ver o que está além; mas a 
maioria das pessoas apenas olha para ela, e não através dela, e vê apenas 
a letra da lei.” 
Henry Ward Beecher 
 
“Toda a Escritura prega o evangelho. Deus evangeliza por meio dela.” 
John Stott 
 
“A Escritura é a escola do Espírito Santo na qual nem se tem deixado de 
pôr coisa alguma necessária e útil de conhecer, nem se ensina mais do 
que é preciso saber.” 
João Calvino 
 
“Sendo a Palavra escrita o meio escolhido por Deus para revelar a sua 
vontade ao homem, ela não pode ser dispensada, igualada, acrescentada 
nem suplantada. Nem o Espírito agiria em detrimento ou à parte dela, 
mas com e por ela. É neste sentido que as Escrituras são necessárias e 
indispensáveis para a comunicação das verdades necessárias à 
salvação.” 
Paulo Anglada 
 
“Só a Bíblia é o árbitro de todas as controvérsias (= a supremacia das 
Escrituras). Ela é a norma normanda ("norma determinante") e não a 
norma normata ("norma determinada") para todas as decisões de fé e 
vida.” 
Alderi Souza de Matos 
 
“Há um livro que desde a primeira letra até a última é uma emanação 
superior... um livro que contém toda a sabedoria divina; um livro que a 
sabedoria dos povos chamou O LIVRO – A Bíblia. Espalhai evangelhos 
em cada aldeia, uma Bíblia em cada casa.” 
Victor Hugo 
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“A Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, é um livro missionário; a partir 
do ponto de vista bíblico, o propósito de Deus é simplesmente 
reconciliar o homem consigo mesmo. O problema é que muitas vezes 
estudamos a Bíblia, não para buscar o propósito de Deus e sim para 
buscar respostas ou bases para nossas ideias. Precisamos avaliar nossa 
hermenêutica a partir do ponto de vista dos propósitos de Deus.” 
Edison Queiroz 
 
“Nascida no Oriente e vestida de formas e de imagens orientais, a Bíblia 
percorre as estradas do mundo inteiro, familiarizada com os caminhos 
por onde vai; penetra nos países, um após outro, para em toda parte 
sentir-se bem, como em seu próprio ambiente. Aprendeu a falar ao 
coração do homem em centenas de línguas. As crianças ouvem suas 
histórias com admiração e prazer, e os sábios as ponderam como 
parábolas de vida. Os maus e os soberbos estremecem com seus avisos, 
mas, aos ouvidos dos que sofrem e dos penitentes, sua voz tem 
sonoridade maternal. A Bíblia está entretecida em nossos sonhos mais 
queridos, de sorte que o amor, a amizade, a simpatia, o devotamento, a 
saudade, a esperança, cingem-se com as belas vestimentas de sua 
linguagem preciosa. Tendo como seu esse tesouro, ninguém é pobre 
nem desolado. Quando a paisagem escurece e o peregrino, trêmulo, 
chega ao Vale de Sombra, não teme nele entrar; empunha a vara e o 
cajado da Escritura; diz ao amigo e companheiro: ‘Adeus, até breve.’ 
Munido desse apoio, avança pela passagem solitária como quem anda 
pelo meio de trevas em demanda da luz.” 
Henry Van Dyke 
 
“Livro dos livros, a Bíblia é o fundamento de uma cultura, que se fez com 
a Palavra – no princípio era o verbo – e a Promessa – a divina promessa 
da Justiça, que pacifica os homens, que os incorpora na sociedade, que 
lhes abre as portas da sobrevivência. Alicerce de uma civilização 
eminentemente moral, a Bíblia é o eterno documento do Espírito, 
mensagem de comunhão do Homem e Deus.” 
Pedro Calmon 
 
“Considerando a Bíblia pelo seu aspecto literário, não se compreende 
bem como intelectuais poderão permanecer indiferentes à grande fonte 
em que se abeberaram os que fizeram a nossa literatura eminentemente 
bíblica e deram a maciez veludínea e tom suave e carinhoso ao nosso 
meigo idioma.” 
Erasmo Braga 
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“A Bíblia é a Carta Magna, a Lei fundamental de todos os direitos e 
liberdades da nossa civilização moderna.” 
David Livingstone 
 
“A Bíblia é um modelo de tudo o quanto é belo e bom.” 
Tobias Barreto 
 
“A Bíblia é a maior obra literária já produzida no panorama da história 
da literatura mundial. [...] Ela é um texto que venceu o tempo; e vencer 
o tempo é fundamental em literatura.” 
Moacyr Scliar 
 
“Dentro das capas da Bíblia estão as respostas para todos os problemas 
que os homens enfrentam.” 
Ronald Reagan 
 
“Se você tem uma Bíblia que está desmoronando, provavelmente tem 
uma vida que não está.” 
Adrian Rogers 
 
“A Bíblia não possui todas as repostas, mas aponta para onde elas estão; 
e demonstra a única maneira de chegarmos até lá.” 
Sammis Reachers 
 
“A disposição de acreditar implicitamente em todas as promessas, de 
obedecer a todo mandamento sem hesitar, de permanecer perfeito e 
completo em toda a vontade de Deus, é o único verdadeiro espírito do 
estudo da Bíblia.” 
Andrew Murray 
 
“A Bíblia é superficial o suficiente para uma criança não se afogar, mas 
profunda o suficiente para um elefante nadar.” 
Agostinho 
 
“Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo.” 
Billy Graham 
 
“A razão de você não gostar da Bíblia, seu velho pecador, é porque ela 
sabe tudo sobre você.” 
Billy Sunday 
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“A inconsistência não está na Bíblia, mas em sua vida.” 
Billy Sunday 
 
“Nenhuma música é mais doce para um pregador do evangelho do que 
o farfalhar das páginas da Bíblia na congregação.” 
Charles Spurgeon 
 
“Eu sei que a Bíblia é inspirada porque ela me inspira.” 
D. L. Moody 
 
“Qualquer parte do corpo humano só pode ser adequadamente 
explicada em referência a todo o corpo. E qualquer parte da Bíblia só 
pode ser adequadamente explicada em referência a toda a Bíblia.” 
F. F. Bruce 
 
“O livro único, que contém o todo, só poderia ser o texto sagrado, a 
Palavra totalmente revelada.” 
Ítalo Calvino 
 
“O vigor de nossa vida espiritual será proporcional ao lugar que a Bíblia 
ocupa em nossa vida e pensamentos.” 
George Müller 
 
“É bom lembrar que ler livros sobre a Bíblia é uma coisa muito diferente 
de pesquisar a Palavra por si mesmo.” 
Harry Ironside 
 
“Nenhuma ciência é mais atestada do que a religião da Bíblia.”  
Isaac Newton 
 
“Falo como homem do mundo para homens do mundo; e eu digo a você: 
Examine as Escrituras! A Bíblia é o livro sobre todos os outros livros, 
para ser lida em todas as idades e em todas as condições da vida 
humana; não para ser lida uma, duas ou três vezes e depois deixada de 
lado, mas para ser lida em pequenas porções de um ou dois capítulos 
todos os dias, e essa leitura nunca ser interrompida, a não ser por 
alguma necessidade imperiosa.” 
John Quincy Adams 
 
“A Bíblia é absoluta ou obsoleta.” 
 Leonard Ravenhill 
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“Quando há algo na Bíblia que as igrejas não gostam, chamam de 
‘legalismo’.” 
Leonard Ravenhill 
 
“A Bíblia é o berço em que Cristo é colocado.” 
Martinho Lutero 
 
“Eu acredito que a Bíblia é exatamente o que é. É a palavra de revelação 
para nós do próprio Deus. Eu não compreendo e entendo 
completamente [tudo], porque a Bíblia é a revelação de um Deus 
infinito, e nenhuma pessoa finita jamais o entenderá completamente. Se 
o fizerem, seu deus é pequeno demais.” 
Mike Huckabee 
 
“Quando o mundo te derrotar, abra sua Bíblia.” 
Lysa TerKeurst 
 
A Bíblia é o livro da minha vida. É o livro em que vivi, o livro em que vivo, 
o livro em que quero morrer.” 
N. T. Wright 
 
“Aplique-se totalmente às Escrituras e aplique-as totalmente a si 
mesmo.”  
Johann A. Bengel 
 
“Eu nunca saí de minha Bíblia.”  
John Bunyan 
 
“Eu sou um homem de um Livro.”  
John Wesley 
 
“A Bíblia é uma janela neste mundo prisional, através da qual podemos 
olhar para a eternidade.”  
Timothy Dwight 
 
“Nunca deixe bons livros tomarem o lugar da Bíblia. Beba da fonte, não 
dos córregos que fluem da fonte.”  
Amy Carmichael 
 
“As Escrituras revelam Jesus. ‘São elas que de mim testificam’. Nenhum 
motivo mais poderoso pode ser apresentado aos leitores da Bíblia, além 
deste: aquele que encontra a Jesus encontra a vida eterna, o céu e todas 
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as demais coisas. Existe grande alegria estocada para aquele que 
examina a Bíblia e encontra nela o seu Salvador.” 
Charles Spurgeon 
 
“Deus está em todo lugar. No entanto, Ele não quer que você o busque 
em todos os lugares, mas apenas na Palavra. Estenda a mão para ela e 
você o compreenderá corretamente. Caso contrário, você estará 
tentando a Deus e configurando algum tipo de idolatria. Por isso Ele 
estabeleceu um certo método para nós. Isso nos ensina como e onde 
devemos procurá-lo e encontrá-lo, a saber, na Palavra.”  
Martinho Lutero 
 
“O caminho mais curto para entender a Bíblia é aceitar o fato de que 
Deus está falando em cada linha.” 
Donald Grey Barnhouse 
 
“Deus agraciou-nos com sua autobiografia, de forma que podemos 
conhecer e ter seus pensamentos em todas as áreas de nossa vida.” 
Robert Horn 
 
“A Bíblia parece uma orquestra sinfônica, tendo o Espírito Santo como 
seu maestro; cada instrumento foi trazido voluntária, espontânea e 
criativamente para tocar suas notas exatamente como o grande maestro 
queria, embora nenhum dos músicos pudesse ouvir a música como um 
todo.” 
J. I. Paker 
 
“A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo.” 
Thomas Watson 
 
“A fé vacilará se a autoridade das Escrituras Sagradas perder sua força 
sobre os homens. Precisamos render-nos à autoridade da Bíblia, pois ela 
não pode conduzir mal nem ser mal conduzida.” 
Agostinho  
 
“A Palavra de Deus está acima da igreja.” 
Thomas Cranmer 
 
“Há apenas uma única coisa realmente inevitável: É necessário que as 
Escrituras se cumpram.” 
Carl F. Henry 
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“Toda experiência precisa ser subordinada à disciplina das Escrituras.” 
Errol Hulse 
 
“Ignorar a escritura é ignorar a Cristo.” 
Jerônimo 
 
“Um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está 
errada.” 
Francis Schaeffer 
 
“A Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, é a religião da igreja 
de Cristo.” 
Charles Spurgeon 
 
“O homem verdadeiramente sábio é aquele que crê na Bíblia contra a 
opinião de qualquer outro homem.” 
R. A. Torrey 
 
“Da mesma forma como vamos até o berço tão-somente para encontrar 
um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar 
Cristo.” 
Martinho Lutero 
 
“Quando você está lendo um livro em um quarto escuro e acha isto 
difícil, leva-o para perto de uma janela para receber mais luz. Da mesma 
forma, leve sua Bíblia a Cristo.” 
Robert Murray M’Cheyne 
 
“A divindade de Cristo é a doutrina-chave das Escrituras. Rejeite-a, e a 
Bíblia tornar-se-á um amontoado de palavras sem qualquer tema que 
lhe dê unidade. Aceite-a, e a Bíblia tornar-se-á uma revelação 
compreensível e ordenada de Deus na pessoa de Jesus Cristo.” 
J. Oswald Sanders 
 
“Aquele que tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão tem 
tudo de que precisa.” 
Alexander MacLaren 
 
“A Bíblia jamais envelhece.” 
Edith Deen 
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“Arranhe a superfície das Escrituras onde quiser, e você descobrirá uma 
fatia de vida.” 
Arthur Skevington Wood 
 
“Creio firmemente que nenhum daqueles autores [bíblicos] errou em 
qualquer aspecto quando escreveu.” 
Agostinho 
 
“Aprendi a atribuir infalibilidade apenas aos livros chamados canônicos, 
de forma que creio confiantemente que nenhum de seus autores 
cometeu erros.” 
Martinho Lutero 
 
“Atribuirei todas as aparentes incoerências da Bíblia à minha própria 
ignorância.” 
John Newton 
 
“Nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo 
que está obscuro.” 
Agostinho  
 
“O Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos Sua Palavra 
como nossa luz.” 
João Calvino 
 
“A não ser que a Palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos 
homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles 
inevitavelmente irão perder-se.” 
João Calvino 
 
“O alicerce de qualquer reforma feita pelo Espírito Santo é o 
esclarecimento da palavra de Deus ao povo.” 
Frank Cooke 
 
“As Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre 
forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer.” 
John Flavel 
 
“Não há diabo nos dois primeiros capítulos da Bíblia nem nos dois 
últimos. Graças a Deus por um livro que elimina o diabo!” 
Vance Havner 
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“Se metade dos esforços empregados em atacar ou defender a Bíblia 
fossem gastos em explicá-la, como seria elevado o nível da vida comum!” 
Wil H. Houghton 
 
“A lei divina, da maneira como é vista pelo cristão, exibe liberdade, 
propicia liberdade e é liberdade.” 
Robert Johnstone 
 
“Enquanto outros livros informam e poucos reformam, só este livro 
transforma.” 
A. T. Pierson 
 
“A Escritura não é apenas pura, é também purificadora.” 
William S. Plumer 
 
“Uma multidão de leigos que leia a Bíblia é a defesa mais eficiente de 
uma nação contra o erro.” 
J. C. Ryle 
 
“A síntese de todos os conselhos que lhes posso oferecer, necessários 
para reger o comportamento de vocês para com Deus e o homem, em 
qualquer circunstância, lugar ou condição da vida, encontra-se na 
bendita Palavra de Deus.” 
Isaac Watts 
 
“Nas Escrituras, cada florzinha é uma campina.” 
Martinho Lutero 
 
“Se quanto eu chegar ao céu o Senhor me disser: ‘Spurgeon, quero que 
você pregue por toda a eternidade’, responderei: ‘Senhor, dá-me uma 
Bíblia – é tudo de que preciso’.” 
Charles Spurgeon 
 
“O cristão percebe que os dentes do tempo roem todos os livros, menos 
a Bíblia... Dezenove séculos de experiência a têm provado. Ela passou 
pelo furor da crítica que nenhum outro volume sofreu; suas verdades 
espirituais suportaram as chamas e saíram ilesas até do cheiro de 
queimado.” 
W. E. Sangster 
 
“A salvação, a salvação do homem, é o objetivo final de toda a Bíblia.” 
J. H. Bernard 
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“O celeiro da Palavra de Deus nunca teve a intenção de servir à mera 
pesquisa nem mesmo principalmente ao estudo, mas, sim, de servir de 
sustento.” 
Vance Havner 
 
“A Bíblia dá a si mesma o nome de alimento. O valor do alimento não 
está na discussão que ele suscita, mas na nutrição que fornece.” 
Will H. Houghton 
 
“A Bíblia produz a graça e ao mesmo tempo serve-lhe de alimento.” 
Thomas Watson 
 
“A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é 
erudição, mas, sim, rendição; não perícia, mas disposição de ser guiado 
pelo Espírito de Deus.” 
Martin Anstey 
 
“Minha consciência é escrava da Palavra de Deus.” 
Martinho Lutero 
 
“Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos.” 
John Trapp 
 
“Os praticantes da Palavra são os melhores ouvintes.” 
Thomas Watson 
 
“A Bíblia é entre os livros aquilo que Cristo é entre os homens.” 
Anônimo 
 
“Muitos livros em minha biblioteca estão agora desatualizados. Foram 
bons enquanto eram novos, à semelhança das roupas que usei quando 
tinha dez anos de idade; mas eu cresci e as deixei para trás. Ninguém 
jamais deixa para trás as Escrituras por ter crescido; esse livro se amplia 
e é mais conhecido à medida que passam os anos.” 
Charles Spurgeon 
 
“O mesmo Testador fez ambos os Testamentos.” 
Thomas Taylor 
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“Se queremos que a Bíblia penetre em nós, precisamos penetrar na 
Bíblia.” 
Robert Horn 
 
“Pare em cada versículo da Bíblia e, por assim dizer, sacuda cada ramo 
dele, para que, se possível, pelo menos caia algum fruto.” 
Martinho Lutero 
 
“O que ingerimos pela Palavra digerimos pela meditação e deixamos sair 
pela oração.” 
Thomas Manton 
 
“Se todas as Bíblias negligenciadas fossem limpas simultaneamente, 
teríamos uma grande tempestade de poeira, de modo que o sol estaria 
em eclipse durante toda uma semana.” 
David F. Nygren 
 
“A salvação vem pela fé, mas o conhecimento da Bíblia vem pelas obras.” 
Charles Simeon 
 
“A Palavra de Deus é mais penetrante do que um flanelógrafo. Ela exige 
o exame mais profundo possível. Ela demanda a erudição mais 
excelente. Ela faz com que valha a pena o assunto mais elaborado de 
análise técnica. O fruto de tais esforços é a verdade.” 
R. C. Sproul 
 
“Os desviados começam com Bíblias empoeiradas e acabam com roupas 
sujas.” 
Charles Spurgeon 
 
“Nada menos do que uma Bíblia completa pode fazer um cristão 
completo.” 
A. W. Tozer 
 
“Nada pode cortar um diamante, a não ser outro diamante; nada pode 
interpretar as Escrituras, a não ser as Escrituras.” 
Thomas Watson 
 
A Bíblia é uma janela, neste mundo-cárcere, através da qual podemos 
divisar a eternidade. 
Thimothy Dwight 
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A palavra de Deus. Por isso eu creio na Sagrada Escritura: se ela fosse, 
porém, uma obra humana, não deixaria de ser, para mim, o mais singular 
e sublime trabalho que apareceu depois da Criação. 
Thomas Browne 
 
A palavra de Deus é a relíquia das relíquias, a única, na verdade, que nós 
cristãos reconhecemos e temos. 
Martinho Lutero 
 
A Bíblia: Seu autor é Deus, seu intérprete, o Espírito Santo. Ela é a 
revelação de Deus à humanidade: É Deus falando ao homem, é Deus 
falando através do homem, é Deus falando a favor do homem, mas é 
sempre Deus falando. 
Anônimo 
 
Empunhe a sua Bíblia inteira; não uma parte dela. Um guerreiro não se 
engaja em uma batalha apenas com um pedaço da espada. 
D. L. Moody 
 
 
Se a Bíblia fosse apenas conforto, seria comparada a um travesseiro e 
não a uma espada. 
C. S. Lewis 
 
A Palavra de Deus é a única luz na escuridão desta vida. É Palavra da 
vida, de consolo e da toda bem-aventurança. 
Martinho Lutero 
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Esboços de Sermões e Estudos Bíblicos  
sobre as Sagradas Escrituras 

 

 
 
UM ESBOÇO DOS LIVROS DA BÍBLIA 
 

ESBOÇO GERAL 
Gênesis - Deuteronômio: Revelação 
Josué - Ester: Preparação 
Jó - Cantares de Salomão: Aspiração 
Isaías - Malaquias: Expectação 
Mateus - João: Manifestação 
Atos - Epístolas: Realização 
Apocalipse: Culminação 
 

A. Doolan - O pequeno companheiro da Bíblia 
 
 
 
ESBOÇO LIVRO A LIVRO 
 

O Velho Testamento 
 

Gênesis 
1) História Primitiva: cap.1.1 - 11:9 
a. Da Criação à Queda do homem: cap.1 - 3 
b. Da Queda ao Dilúvio: cap.4.1 - 8.14 
c. Do Dilúvio a Babel: cap.8.15 - 11.9 
2) História Patriarcal 
a. Abraão: cap.11.10 - 50 
b. Isaac: cap.11.10 - 25.18 
c. Jacó: cap.25.19 - 50.13 
d. José: cap.30 - 50 
 

Êxodo 
Sujeição – Libertação – Revelação 
1) Sujeição – Israel em Egito: cap.1- 12.36 
2) Libertação – Israel de Egito até Sinai: cap.12.37 – 18.27 
3) Revelação – Israel ao Monte Sinai: cap.19 - 40 
Do Monte Sinai Deus revelou a Sua vontade: 
a Lei - o Tabernáculo - o Sacerdócio - o Serviço 
 

Levítico 
1) O caminho para Deus pelo Sacrifício  
Privilégio - cap.1- 10 
2) O Caminho com Deus pela Santificação  
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Prática - cap.11- 25 
3) Conclusão e apêndice - cap.26 - 27 
As 5 Ofertas: - Cap.1 - 7 
Cap. 1.4 - do holocausto 
2.1 - de manjares 
3.1 - pacífico 
4.3 - expiação dos pecados 
5.6 - pelos pecados ocultos 
 

Números 
A passagem do povo de Israel do Monte Sinai à terra prometida 
1) Preparação para a viagem - cap.1 - 10.10 
2) Desafeição na viagem - cap.10:11 - 14.45 
3) Interrupção da viagem - cap.15 - 19 
4) Continuação da viagem - cap.20 - 36 
 

Deuteronômio 
1) Revisão da peregrinação de Israel e da longanimidade de Deus - cap.1:1 - 
4:43 
2) Repetição e exposição da lei – cap. 4.44 – cap.24 
3) Revelação dos propósitos de Deus relativo a Israel - cap.27 - cap.30 
4) Relatório ao fim da vida de Moisés - cap.31 - 34 
 

Josué 
1) A entrada na terra prometida – cap.1.1 – cap.5.12 
a. a preparação do povo 
b. a passagem do povo 
c. a purificação do povo 
2) A conquista da terra – cap.5.13 – cap.12 
a. a vitória revelada – cap. 5.l3-15 
b. a vitória experimentada - cap.6 – cap.11 
3) A possessão da terra - cap.13 – cap.24 
a. a divisão da terra entre as tribos 
b. a contenda acerca do Altar - cap.22 
c. o discurso e a morte de Josué - cap. 23 e 24 
 

Juízes 
1) Introdução ao livro – cap.1 
2) Resumo do livro – cap.2 
3) História do livro – cap.3 – cap.16 
4) Apêndice no fim do livro – cap.17 – cap.21 
7 Guerras – 7 Libertações - 13 Juízes: 
1. Otniel – cap.3.9 
2. Eude – cap.3.15 
3. Samgar – cap.3.31 
4. Débora e 
5. Baraque – cap.4 - 5 
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6. Gideão - cap.6 - 7 
7. Toia - cap.10.1 
8. Jair - cap.10.3 
9. Jefta - cap.11 
10. Ibza - cap.12.9 
11. Eion – cap.12.11 
12. Abdon - cap.12.13 
13. Sansão - cap.13 
 

Rute 
1) Emigração de Elimeleque e família para Moabe – cap.1.1-5 
2) Regresso a Judá de Noemi e Rute – cap.1.6-22 
3) Encontro de Boaz e Rute – cap.2 – cap.3 
4) Redenção da herança de Elimeleque por Boaz – cap.4 
 

I Samuel e II Samuel 
I Samuel divide-se em 2 partes 
a) o fim de Teocracia, o reino de Deus - cap.1 – cap.7 
b) o princípio de Monarquia, o reino do homem – cap.8 – cap.31 
II Samuel divide-se em 3 partes 
a) Introdução - cap.1 
b) a vida de David - cap.2 – cap.20 
c) Apêndice - cap.21 – cap.24 
 

I e II Reis 
A história dos Israelitas de Salomão até o Cativeiro. Depois da morte de 
Salomão a nação de Israel foi dividida em 2 Reinos, o do Norte (Israel) e o do 
Sul (Judá). Nos livros dos Reis trata-se dos dois Reinos, mas a ênfase está no 
Reino do Norte. Nestes livros encontra-se o ministério dos profetas Elias e 
Eliseu. 
 

I e II Crônicas 
I Crônicas - Trata-se da vida de David (I e II Samuel) 
II Crônicas - Começa com uma repetição de história de Salomão e termina no 
Cativeiro em Babilônia. 
A lista dos reis de Israel e Judá encontra-se na página 54. 
 

Esdras 
O regresso dos Judeus do Cativeiro para a sua própria Terra, e a 
construção do templo. 
1) O regresso sob a liderança de Zorobabel – cap.1 - cap.6 
a) restauração dos Judeus - cap.1 – cap.2 
b) oposição ao trabalho - cap.3 – cap.4 
c) dedicação do Templo - cap.5 – cap.6 
2) A 2° fase do regresso sob a liderança de Esdras cap.7 – cap.10 
a) a proclamação de Artaxerxes - cap.7 
b) a libertação dos Judeus - cap.8 
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c) a intercessão de Esdras - cap.9 
d) a reformação do povo - cap.10 
 

Neemias 
Esdras trata do regresso do cativeiro do ponto de vista eclesiástico. 
Neemias do ponto de vista civil e a construção dos muros ao redor da cidade 
de Jerusalém. 
1) Re-edificação dos muros – cap. 1 – cap.7 
2) Re-avivamento – cap.8 – cap.12 
3) Reforma do povo – cap.13 
 

Ester 
1) Ester – cap.1 – cap.4 
a) Coroação – cap.1 – cap.2 
b) Determinação cap.3 – cap.4 
2) Haman – cap.5 – cap.6 
a) Convite – cap.5 
b) Humilhação – cap.6 
3) Os Judeus – cap.7 - cap.10 
a) Salvação – cap.7 
b) Exaltação – cap.8 – cap.10 
 

Jó 
1) Jó e Satanás – cap.1 – cap.2 
2) Jó e os seus três amigos – cap.3 – cap.31 
3) Jó e Elihu – cap.32 – cap.37 
4) Jó e o Senhor – cap.38 – cap.42 
Provavelmente o livro mais velho na Bíblia 
 

Salmos 
A revelação de Deus 
1) O Salvador – cap.1 – cap.41 
2) O Rei – cap.42 – cap.72 
3) O Guia – cap.73 – cap.89 
4) O eterno – cap.90 – cap.106 
5) O todo-Poderoso cap.107 – cap.150 
Os Salmos começam com o Senhor abençoando o homem, e terminam com o 
homem bendizendo o Senhor. 
 

Provérbios 
1) A “sabedoria” de Salomão – cap.1 – cap.9 
(filosofia - de “philos” = amor e “sophos” = sabedoria 
2) Os provérbios de Salomão – cap.10 – cap.29 
3) Apêndice – cap.30 a 31 
a) cap 30 – as palavras de Agur 
b) cap 31 – os conselhos do rei Lemuel. 
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Eclesiastes 
1) A pergunta – cap.1:1-3 
2) Duas respostas cap.1:4 – cap.11:8 
a) Frustração – cap.1:4 - cap.3 
b) Futilidade – cap.4 – 11:8 
3) A filosofia de vida – cap.11:9 - 12 
 

Cantares de Salomão 
O amor da noiva em 5 quadros 
1) Humilhação – cap.1 - 2:7 
2) Hesitação – cap.2:8 - cap. 3:5 
3) Felicidade – cap.3:6 - cap. 5:1 
4) Indiferença – cap.5:2 - 6:3 
5) Harmonia – cap. 6:4 - cap. 8:14 
 

Isaías 
1) A condenação da nação de Israel cap.1 – cap.5 
2) A Glória, encarnação, e Poder do Messias cap.6 – cap.12 
3) O julgamento dos Gentios cap.13 – cap.24 
4) Descrição do dia do Senhor cap.25 – cap.35 
5) História do reino de Ezequias cap.36 – cap.39 
6) A consolação de Israel cap.40 – cap.66 
 

Jeremias 
1) O apelo do Senhor ao povo cap.1 – cap.24 
2) Profecia do julgamento por meio de Nabucodonozor cap.25 
3) Reação do povo à mensagem do profeta cap.26 – cap.28 
4) Promessas das bênçãos futuras cap.29 – cap.33 
5) Avisos solenes dos julgamentos futuros cap.34 – cap.37 
6) O profeta na prisão cap.38 
7) A invasão de Jerusalém e a descrição do julgamento de Egito e Babilônia. 
cap.39 – cap.51 
8) Apêndice Histórico 
 

Lamentações 
4 Cânticos tristes da catividade 
1) A miséria da invasão de Jerusalém 
2) As aflições do profeta 
3) A ruína do templo e a cidade 
4) A miséria da nação e a oração, para liberdade. 
 

Ezequiel 
1) A chamado do profeta cap.1 – cap.3 
2) Acerca do julgamento de Israel cap.4 – cap.24 
3) Parêntese, julgamento das nações Gentios cap.25 – cap.32 
4) Restauração de Israel cap.33 – cap.48 
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Daniel 
Daniel - Cativo ao Cortesão cap.1 
Daniel e os reis de Babilônia, Nabucodonozor e Belsazar cap.2 – cap.5 
Daniel e o rei de Medo-Persa Dario cap.6 
Daniel e a visão dos governos do mundo cap.7 
Daniel e as 3 profecias cap.8 – cap.12 
 

Oséias 
1) Pecado descoberto cap.1 – cap.6 
2) Graça revelada cap.7 – cap.14 
a) Negativamente cap.7 – cap.10 
b) Positivamente cap.11 – cap.14 
 

Joel 
1) Ilustração cap.1 
Invasão dos insetos 
2) Interpretação cap.2.1-10 
Invasão do inimigo 
3) Intervenção cap.2.11 – cap.3.2l 
O plano de Deus para a salvação 
 

Amós 
1) Profecias cap.1 a 2 
2) Problemas cap.3 – cap.6 
3) Visões cap.7 – cap.9.10 
4) Promessa cap.9.11 – cap.15 
 

Obadias 
1) O julgamento de Deus sobre Edom vers.1 - 10 
2) O pecado de Edom contra Deus vers.11 - 16 
3) A benção de Deus sobre Israel vers.17 - 21 
 

Jonas 
1) Um Missionário desinteressado 
2) Um Missionário perturbado 
3) Um Missionário disciplinado 
4) Um Missionário descontente 
ou 
Jonas castigado 
Jonas orando 
Jonas testemunhando 
Jonas murmurando 
 

Miqueias 
1) Condenação cap.1 – cap.3 
2) Consolação cap.4 – cap.5 – cap. 1.2 Ouvi, todos os povos 
3) Controvérsia cap.6 – cap.7.6 – cap. 3.1 Ouvi, chefes de Jacó 
4) Confiança cap. 7.7 - 20 – cap. 6.2 Ouvi, montes 
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Naum 
O julgamento final de Nínive 
1) O julgamento descrito cap.1 
2) O julgamento ilustrado cap.2 
3) O julgamento explicado cap.3 
 

Habacuque 
Uma conversa com Deus 
1) A 1.ª conversa cap.1 – cap.2.1 
a perplexidade do profeta 
2) A 2.° conversa cap.2.2 - 20 a resposta do Senhor 
3) Hino e doxologia cap.3 
 

Sofonias 
1) A controvérsia de Deus com Judá cap.1 
2) A chamada de Deus ao arrependimento cap.2.1 – cap.3 
3) A controvérsia de Deus com os pagãos cap.2.4 – cap.3.8 
4) A cura de Deus de controvérsia cap.3.9-20 
 

Ageu 
Uma chamada de Deus para 
1) Trabalho cap.1 
2) Esperança cap.2.1-9 
3) Purificação cap.2.10-19 
4) Segurança cap.2.20-23 
 

Zacarias 
1) Introdução cap.1.1-6 
2) 8 visões cap.1.7 - cap.6 
3) Deputação acerca de Jejum cap.7 a 8 
4) Vista das profecias cap.9 – cap.14 
 

Malaquias 
1) O amor de Deus – infalível cap.1.1-5 
2) O carácter do homem – infiel cap.1.6 – cap.3 
3) O carácter de Deus – imutável cap.4 

 
O NOVO TESTAMENTO 
 

Mateus  
Jesus, o Rei 
1) O Nascimento do Rei cap.1 a 2 
2) O Precursor do Rei cap.3 
3) A Tentação do Rei cap.4.1-11 
4) A Proclamação do Rei cap.4.12-25 
5) As Leis do Rei cap.5 – cap.7  
6) O Ministério do Rei cap.8 – 11.19 
7) A Rejeição do Rei cap.11.20 – cap.20 
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8) A Entrada do Rei cap.21 – cap.25 
9) A Morte e Ressurreição do Rei cap.27 – cap.28 
 

Marcos 
Jesus, o Servo 
1) a manifestação do Servo cap.1-1-11 
2) a tentação do Servo cap.1.12,13 
3) a obra do Servo cap.1.14 – 13.37 
4) a obediência até a morte do Servo cap.14 – cap.15.47 
5) o ministério depois da ressurreição e a ascensão do Servo 
cap.16.1 - 20 
 

Lucas 
Jesus, o Homem 
1) O Homem – semelhante aos irmãos – mas sem pecado (Hb. 2:17; 4:15) 
Cap.1 – cap.3 
2) O Homem – que, como nós em tudo foi tentado (Hb. 4:15) cap.4.1-13 
3) O Homem – que se compadece das nossas fraquezas cap.4.l4 -19.28 
4) O Homem – o nosso Redentor cap.19.28 – cap.23 
5) O Homem – na glória da Ressurreição e Ascensão cap.24 
 

João 
Jesus, o Filho de Deus 
1) Prólogo – 1.1-18 
2) O Testemunho do Filho de Deus ao mundo cap.1.19 – cap.12.50 
3) O Testemunho do Filho de Deus aos Seus cap.13.1 – cap.17.26 
4) O Testemunho do Filho de Deus em obediência ao Pai até à morte 
cap.18.1 – cap.19.42 
5) O Testemunho do Filho de Deus Ressurgido cap.20.1-31 
6) Epílogo 
 

Atos dos Apóstolos 
1) O Testemunho em Jerusalém cap.1 – cap.7 
2) O Testemunho em Judeia e Samaria cap.8 – cap.12 
3) O Testemunho até aos confins da terra cap.13 – cap.28 
a) a 1.ª viagem missionária de Paulo cap.13 
b) a 2.ª » » » » cap.16 – cap.18 
c) a 3.ª » » » » cap.19 – cap.21 
d) a 4.ª » » » » cap.22 – cap.28 
 

Romanos 
1) Introdução cap.1.1-17 
2) Nenhuma Salvação fora do Evangelho cap.1.18 – cap.3.20 
3) A Justiça pela Fé cap.3.21 – cap.5.21 
4) Justiça e Vida cap.6 – cap.8 
5) O Mistério de Israel cap.9 – cap.11 
6) A nova Obediência cap.12 .1 – cap.15.13 
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7) Conclusão cap.15.14 – cap.16.27 
 

1 Coríntios 
1) Introdução cap.1.1-9 
2) As Censuras de Paulo 
a) Acerca das desordens na Igreja cap.1.10 – cap.4.21 
b) Acerca dos erros sociais cap.5 – cap.6.11 
3) Os Conselhos de Paulo 
a) relativo aos erros sociais cap.6.12 – cap.10 
b) relativo às desordens na Igreja cap.11 – cap.16 
 

2 Coríntios 
1) As características do ministério de Paulo cap.1 – cap.7 
2) Exortações e instruções de Paulo cap.8 a 9 
3) Justificação do apostolado de Paulo cap.10 – cap.13 
 

Gálatas 
1) Introdução cap.1.1-5 
2) Experiências de Paulo, apoiando o seu apostolado cap.1.6 – cap.2.14 
3) Defesa da doutrina de justificação por fé cap.2.15 – cap.5.6 
4) Conselhos, e exortações cap.5.7 – cap.6.18 
 

Efésios 
1) Doutrina cap.1 – cap.3 a posição do Cristão “em Cristo” 
2) Prática cap.4 – cap.6  
a vida do Cristão no mundo cap.4.1 – cap.6.9 
a guerra espiritual cap.6.l0-24. 
 

Filipenses 
1) Cristo - a vida do Cristão cap.1 
2) » - o exemplo para o Cristão cap.2 
3) » - o alvo do Cristão cap.3 
4) » - a força do Cristão cap.4 
 

Colossenses 
Introdução cap.1.1-8 
Doutrina cap.1.9 – cap.2 – “que sejais cheias do conhecimento” cap.1.9 
Prática – “para que possais andar dignamente" cap.1.10 
 

1 Tessalonicenses 
1) A conversão e a vinda do Senhor cap.1 
2) O serviço e a vinda do Senhor cap.2 
3) A pureza de vida e a vinda do Senhor cap.3 – cap.4.12 
4) O conforto da vinda do Senhor cap.4.13-18 
5) A vigilância e a vinda do Senhor cap.5 
 

2 Tessalonicenses 
1) Perseguição e a vinda do Senhor cap.1.1-7 
2) Os descrentes e a vinda do Senhor cap.1.8-12 



313 
 

3) Apostasia e a vinda do Senhor cap.2.1-12 
4) Serviço e a vinda do Senhor cap.2.13 – 3.18 
 

1 Timóteo 
1) A necessidade de sã doutrina cap.1 
2) O caráter e a ordem de oração pública cap.2.1-8 
3) As qualificações dos bispos e diáconos cap.3 
4)Os deveres espirituais dos servos do Senhor cap.4 – cap.6 
 

2 Timóteo 
1) Saudação, exortações e experiências cap.1 
2) Conselhos ao jovem pastor cap.2 
3) Predições de apostasia e corrupção social cap.3 
4) Um aviso solene, um fim vitorioso, uma deserção triste, uma confiança 
perfeita cap.4 
 

Tito 
1) A ordem na Igreja cap.1 
2) A sã doutrina na Igreja cap.2 
3) O serviço, prática da Igreja cap.3 
 

Filemom 
1) Saudação vers.1-7 
2) Testemunha da mudança de Onésimo vers.10-11 
3) intercessão pelo perdão de Onésimo vers.12-21 
4) Saudação final vers.22-25 
 

Hebreus 
1) Jesus - o novo e “melhor” Libertador cap.1 - 7 
2) Calvário - o novo e “melhor” concerto cap.8 – cap.10.18 
3) Fé - o verdadeiro e “melhor” princípio cap.10.19 – cap.13.21 
4) Saudação final cap.13.22-25 
 

Tiago 
1) Paciência em tributação cap.1 
2) Bondade imparcial cap.2 
3) Controle da língua cap.3 
4) Piedade em tudo cap.4 – cap.5.6 
5) Encorajamentos finais cap.5.7-20 
 

1 Pedro 
1) Introdução cap.1.1-12 
2) Os privilégios do povo de Deus cap.1.13 - 2.10 
3) Os deveres do povo de Deus cap.2.11 - 4.6 
4) Os perigos para o povo de Deus cap.4.7 - 5.11 
5) Saudação final cap.5.l2-14 
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2 Pedro 
1) O “conhecimento” verdadeiro cap.1 
2) Os falsos “mestres” cap.2 
3) A promessa certa da vinda do Senhor cap.3 
 

1 João 
1) A luz e as trevas cap.1.5 – cap.2.11 
2) O Pai e o mundo cap.2.12-17 
3) Cristo e o Anti-Cristo cap.2.18-28 
4) Boas obras e obras más cap.2.29 – cap.3.24 
5) O Espírito Santo e o erro cap.4.1-6 
6) O amor e a piedade fingida cap.4.7-21 
7) Os cristãos e os outros cap.5.1-21 
 

2 João 
1) Saudação vers.1-3 
2) Prática “Andai em Amor” vers.4-6 
3) Doutrina “Cuidado como erro” vers.7-11 
4) Saudação final vers.12-13 
 

3 João 
Gaio - o piedoso - recebe os irmãos 
Diótrefes - o orgulhoso rejeita os irmãos 
Demétrio - o puro anima os irmãos 
Judas 
“Batalhar pela fé” 
Contra quem? os falsos mestres vers.3-16 
Como? os recursos verdadeiros vers.17-25 
 

Apocalipse 
1) Cristo entronizado no Céu cap.1 – cap.5 
2) A grande tribulação; a ira de Deus; Cristo entronizado na terra 6 - 20 
3) Cristo entronizado na nova criação cap.21 a 22 
 

A. Doolan - O pequeno companheiro da Bíblia 
 
 
 

CAPÍTULOS DE OURO DA BÍBLIA 
 

Abnegação: Gálatas 6 
Adoração: Salmos 84 
Água da Vida: João 4 
Aleluia: Apocalipse 19 
Amizade: Salmos 20 
Amor: 1Coríntios 13 
Apelo ao Obreiro: Isaías 6 
Apelo Universal: Isaías 55 
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Ascensão: Atos 1 
Atalaia: Ezequiel 33 
Avivamento: 2Crônicas 30; Habacuque 3 
Bem-Aventuranças: Mateus 5 
Bom Pastor: João 10 
Céu: João 14; Apocalipse 22 
Confissão de Davi: Salmo 51 
Consagração: Romanos 12; Filipenses 3 
Contraste: Deuteronômio 28 
Conversão: Salmos 32 
Descanso: Hebreus 4 
Dilúvio: Gênesis 7 
Disciplina: 2Coríntios 4; Hebreus 12 
Divindade: João 1 
Dízimo: Malaquias 3 
Domínio do Homem: Salmos 8 
Dons: 1Coríntios 12 
Edificadores: Neemias 4 
Espírito Santo: João 14-16 
Fragilidade: Salmos 39 
Fraternidade: Romanos 14 
Fruto: João 15 
Gozo: Isaías 12 
Heróis da Fé: Hebreus 11 
Humildade: João 13 
Instrução: Provérbios 1 
Intercessão: João 17 
Jubileu: Levítico 25 
Juízo: Mateus 25 
Lealdade: Rute 1 
Lei: Êxodo 20 
Liberdade: Atos 12 
Louvor: Salmos 103 
Maledicência: Tiago 3 
Mestre: 1Coríntios 2 
Ministro: 1Coríntios 4 
Missões: Salmos 72; Romanos 10 
Mulheres: Provérbios 31 
Nova Aliança: Hebreus 8 
Novo Nascimento: João 3 
Onisciência: Salmos 139 
Oração: Daniel 9 
Pai Nosso: Mateus 6 
Palavra de Deus: Deuteronômio 6 
Pão da Vida: João 6 
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Parábolas: Mateus 13 
Páscoa: Êxodo 12 
Pentecoste: Atos 2 
Preparação: Juízes 7 
Prosperidade: Salmos 73 
Proteção na Vida: Êxodo 12 
Providência: Salmos 121 
Refúgio: Números 35 
Reincidência: Oséias 14 
Ressurreição: 1Coríntios 15 
Sabedoria: Provérbios 3 
Salmo do Pastor: Salmos 23 
Segurança: Salmos 91 
Sermão do Monte: Mateus 5-7 
Serviço: Lucas 10 
Soldado: Efésios 6 
Temperança: Provérbios 23 
Transfiguração: Mateus 17 
Unidade: Efésios 4 
Vaidade: Eclesiastes 2 
Velhice: Eclesiastes 12 
Vitória: Apocalipse 2-3 
 

Bíblia Thompson 
 
 
 

A PALAVRA DE DEUS TEM 
 

Inspiração Divina – 2Tm 3.l6 
Pureza Absoluta – Sl 12.6 
Autoridade Suprema – Sl 119.128 
Unidade Perfeita – Jo 10.35 
Permanência Eterna – 1Pe 1.25 
 

A. Doolan - O pequeno companheiro da Bíblia 
 
 

 
A PALAVRA DE DEUS FAZ 
 

Regenera – 1Pe 1.23 
Alimenta – 1Pe 2.2 
Santifica – Jo 17.l7 
Edifica – At 20.32 
Ilumina – Sl 119.105 
 

A. Doolan - O pequeno companheiro da Bíblia 
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A BÍBLIA É COMO 
 

Pão 
“Este é o pão que desce do céu, para que o que dEle comer não morra.” Jo 6.50 
 

Fogo 
“Não é a minha palavra como fogo?, diz o Senhor.” Jr 23.29 
 

Uma luz 
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.” Sl 
119.105 
 

Leite 
“Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite 
espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação.” 1 Pe 2.2 
 

Mel 
“Mais doces que o mel e o licor dos favos.” Sl 19.10 
 

Ouro 
“...mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino.” Sl 19.10 
 

Um espelho 
“Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao 
varão que contempla ao espelho o seu rosto natural; porque se contempla a 
si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta 
bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte 
esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.” 
Tg 1.23-25 
 

Um martelo 
“Não é a minha palavra...  como um martelo que esmiúça a penha?”  Jr 23.29 
 

Uma espada 
“A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” Ef. 6.17 e Hb 4.12 
 

Semente 
“Semente incorruptível,... a palavra de Deus, viva, e que permanece para 
sempre.” 1 Pe 1.23 
 
 
 
POR QUE LER A BÍBLIA 
 

1. Porque por meio dela conhecemos a Deus e ficamos sabendo o que Ele exige 
de nós e o que Ele nos promete: 2 Timóteo 3.16; João 5.39; 2 Pedro 1.4. 
2. Porque nela se encontra revelado o amor de Deus pelo ser humano: João 
3.16 e 20.30-31 
3. Porque nela somos ensinados e habilitados a viver o mais alto conceito de 
amor: Mateus 5.43-48; 1 Coríntios 13; Romanos 12.9-21 
4. Porque nela encontramos mensagens de consolo e paz: João 14 
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5. Porque suas palavras falam ao coração angustiado e o consolam: Salmos 
103 
6. Porque nela se encontram os princípios para uma vida de felicidade e 
harmonia no Lar: Efésios 5.22 a 6.4 
 

 
 
SETE MOTIVOS POR QUE DEVEMOS PREGAR A PALAVRA DE DEUS:  
 

1.1. É inspirada por Deus (2 Tm 3.16).  
1.2. É a espada do Espírito (Ef 6.17).  
1.3. É o martelo que quebra o coração endurecido (Jr 23.29).  
1.4. É fogo consumidor (Jr 23.29).  
1.5. É imutável (Mt 24.35).  
1.6. É a verdade (Jo 17.17).  
1.7. É o poder de Deus para salvação (Rm 1.16). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
 BÍBLIA — O LIVRO MISSIONÁRIO 
  

1.1. É um manual de missões: local, regional, nacional e mundial (At 1.8).  
1.2. Na Bíblia encontramos a origem das missões (Mc 16.15-20; Lc 24.46-
49).  
1.3. A Bíblia traz a história dos primórdios da obra missionária (Atos). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 

 
A PALAVRA DE DEUS É A EVANGELIZAÇÃO  
 

1.1. Somente a Palavra purifica os homens (Jo 15.5).  
1.2. Somente a Palavra regenera os homens (Tg 1.18).  
1.3. Somente a Palavra esclarece os homens (Sl 119.130).  
1.4. Somente a Palavra santifica os homens (Jo 17.17).  
1.5. Somente a Palavra conduz os homens à salvação (1 Tm 1.15). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O QUE A BÍBLIA É PARA O CRENTE  
 

1. Mel que deleita (Sl 119.103).  
2. Pão que alimenta (Dt 8.3).  
3. Semente que frutifica (1 Co 8.11).  
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4. Poder que sara (Sl 107.20).  
5. Luz que ilumina (Sl 119.105).  
6. Fogo que purifica (Jr 23.29).  
7. Espada que penetra (Hb 4.12).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O QUE É A PALAVRA DE DEUS (HB 4.12)  
 

1. A Palavra de Deus é viva (Jo 6.63).  
2. A Palavra de Deus é eficaz (Rm 1.16; Jr 23.29).  
3. A Palavra de Deus é penetrante (Lc 24.32).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
OS ÍMPIOS E AS ESCRITURAS 
 

1. Falsificam-nas. - II Co 2:17. 
2. Nulificam-nas com suas tradições. -  Mc 7:9-13. 
3. Rejeitam-nas. - Jr 8:9. 
4. Tropeçam nelas. - I Pe 2:8. 
5. Não lhes obedecem. - Sl 119:158. 
6. Adulteram-nas para sua própria perdição.  - II Pe 3:16. 
7.   Acrescentam   ou   diminuem   suas   palavras.   -   Ap 22:18 -19. 
8. Seus detratores serão castigados. -  Jr 36:29-31. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
O LUGAR PARA A PALAVRA - JO 8:37 
 

Onde a Palavra de Jesus deve ser recebida de uma vez, é muitas vezes 
rejeitada. Os judeus eram da semente de Abraão, mas eles não tinham a fé de 
Abraão. 
Jesus sabe onde sua Palavra é recebida, e onde ela não tem lugar. A Palavra 
deveria estar nos corações dos da semente de Abraão, mas eles, planejavam 
matar a Jesus. 
 

I – Que lugar a palavra deve ter nos corações? 
1. Um lugar superior. Nos pensamentos, na memória, na consciência, nas 
afeições - Sl 119:11; Jr 15:16; Cl 3:16. 
2. Um lugar de honra. Ela deve receber atenção, reverência, fé e obediência. - 
Jo 8:47; Lc 6:46; Mt 7:24,25. 
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3. Um lugar de confiança. Devemos, em todas as coisas, confiar na segura 
Palavra da promessa. Deus não mente! - Is 7:9; 1 Sm, 15:29; Tt 1:2. 
4. Um lugar de governo. A Palavra de Jesus é a lei e bússola do cristão. - Sl 
119:130; II Pe 1:19. 
5. Um lugar de amor. Ela deve ser apreciada sobre o alimento diário, e 
defendida com nossa vida. - Jó 23:12; Jd 3. 
 

II – Por que não tem ela lugar em muitos corações? 
1. Estão muito ocupados e não podem admiti-la. 
a) Estais muito ocupados para serdes salvos? 
2. "Ela não vem com novidades." É velha etc. 
a)  Estais aborrecidos da velha história? Estais aborrecidos do pão? do ar? da 
água? da vida? 
3. Outras coisas ocupam o lugar que a Palavra de Jesus deveria ter: 
a) Preferem palavras de homens de superstições e de ceticismo. 
b) É esta uma preferência sábia? 
4. "Tem um conforto muito frio e vago." 
a) Isto mostra que a tua vida está depravada. 
5. Muitos são demasiado sábios para renderem-se ao governo de Deus. - Jo 
5:44; Rm 1:22. 
 

III – Quem não tiver lugar para a palavra, ela o condenará no último 
dia. - Jo 12:48; Ap 3:20. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 

 
CATORZE MOTIVOS POR QUE DEVEMOS ESPALHAR A BÍBLIA 
 

Porque... 
1 - É inspirada por Deus. - II Tm 3:16. 
2 - É a Espada do Espírito. - Ef 6:17. 
3 - É como um martelo que esmiúça a rocha. - Jr 23:29. 
4 - As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno 
de barro, purificada sete vezes. - Sl 12:6. 
5 - É a Palavra de Deus que opera nos corações dos que creem. - 1 Ts 2:13. 
6 - As Palavras do Senhor nunca hão de passar - Mt 24:35. 
7 - É a verdade. - João 17:17. 
8 - É leite, para as crianças na fé. - 1 Pe 2:2. 
9 - Executa os propósitos de Deus. - Is 55:11. 
10 - Dá luz. - Sl 119:130. 
11 - Purifica-nos. - Sl 119:9. 
12 - Faz-nos sábios para a salvação. - II Tm 3:15. 
13 - É lâmpada para os nossos pés. - Sl 119:105. 
14 - É a semente incorruptível, pela qual nós somos gerados de novo. – 1 Pe 
1:23. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
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O ESTUDO DA BÍBLIA 
 

I – O estudo da Bíblia é mandamento divino: 
1. ''Buscai no Livro do Senhor e lede." – Is 34:16. 
2. "Examinai as Escrituras." – Jo 5:39. 
3. ''Bem-aventurados os que leem ..." – Ap 1:3. 
4. ''Bem- aventurados   os   que   ouvem   a   Palavra   de   Deus   e   a  
guardam." – Lc 11:28. 
 

II – O que a Escritura é: 
1. Um livro determinado – "O livro desta lei." 
2. Uma ordem clara – "Não se aparte." 
3. Um método eficaz – "Medita nele." 
4. Um tempo definido – "De dia e de noite." 
5. Um propósito certo – "Para que tenhas cuidado de fazer..." 
6. Um resultado infalível – "Farás prosperar teu caminho." 
7. Uma bênção desejável – "Prudente mente te conduzirás." 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
COMO A BÍBLIA INFLUI DIRETAMENTE NA VIDA DE UMA NAÇÃO 
 

Ensinando: 
Aos pais a instruírem seus filhos. -  Pv 22:6. 
Aos soldados a estarem contentes com seu soldo. - Lc 3:14. 
Aos empregados a trabalharem honestamente. - 1 Tm 6:1. 
Aos industriais e comerciantes a pagarem devidamente as taxas impostas 
por Lei. - Rm 13:6-7. 
Ao povo, em geral, que honre e obedeça às Autoridades. - Rm 13:1-5. 
...   que colabore com o Governo, orando por ele para que Deus lhe dê uma 
administração sábia e segura. - 1 Tm 2:1-3. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
O GUIA INFALÍVEL E FIEL PARA O NOSSO DESTINO ETERNO - JO 18:38 
 

I – A humanidade, desnorteada na sua rota, procura ansiosamente uma 
bússola fiel e verdadeira. 
 

1. O homem não é um ser irracional, cuja existência termina no túmulo, não! 
Daí o motivo da ansiedade universal sobre o "além". 
2. Verdade – o que é? 
a) A pergunta de Pilatos: "Que é a verdade?" 
3. A humanidade ainda hoje faz a mesma pergunta. 
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a) Procura a solução nos credos religiosos e ouve a cada passo: "Aqui é que 
está a verdade!" 
4. Diante de tantas variantes, a verdade torna-se de difícil alcance. 
 

II – Por que é tão difícil achar a verdade, o guia infalível e fiel para o 
destino eterno? 
1. Porque o caminho é escuro. - Is 60:2; 59:9-10. 
2. Porque a humanidade é muito crédula e não investigadora, daí ser 
enganada pelos falsos ensinadores, falsas luzes. – Ez 22:26; II Co 11:13-15. 
3. Porque o caminho é escabroso. -  Mt 7:14. 
 

III – Como podemos achar a verdade, o guia infalível, que nos mostre o 
caminho seguro? 
1. Como se acha um caminho em noite escura? – Lanterna. 
2. Assim é na pesquisa religiosa. 
a) A Palavra de Deus é uma Luz e Lanterna. - II Pe 1:19; Sl 119:105. 
3. O conselho divino: 
a) Não confiar nos homens. - Sl 146:3; Jr 17:5 e 7. 
b) Examinar as Escrituras. - Rm 10:17; Jo 5:39; 10:35; 17:17. 
4. Hoje em dia muitos vão atrás do que diz o homem e das filosofias vãs, e 
desprezam as Escrituras, achando-as sem valor e arcaicas. 
 

IV – O que faz a verdade para aqueles que a acham? 
1. Liberta-os da confusão e dos vícios. - Jo 8:30-32. 
2. Transforma radicalmente a vida. 
a) Madalena. 
3. Transforma as nações. - Inglaterra, Coréia do Sul. 
4. Satisfaz os anelos da alma e do coração. - Sl 19:7,8. 
5. É o guia infalível e fiel que seguramente nos aponta o destino eterno. - II Pe 
2:19. 
6. É a rocha da Salvação. - Mt 7:24-25. Tg 1:21. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
A QUÁDRUPLA UTILIDADE DAS ESCRITURAS - 2 TM 3:16 
 

Quatro palavras consecutivas encerram todo o domínio do aproveitamento 
da Escritura. A ordem é parte da inspiração. 
 

I – Doutrina. 
A palavra significa ensino. Como um professor, Ele: 
1. Corrige nossos erros. -  Mt 5:21-48. 
2. Confirma nossas convicções retas. 
3. Revela verdades. 
 

II – Repreensão. 
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Esta palavra parece referir-se à obra sobre a consciência, como a precedente 
explanação tem que ver com entendimento. 
1. Leva à consciência do pecado e da culpa. 
2. Traz-nos ante a corte da consciência. - Rm 2:15. 
3. Constrange a uma nova retidão. 
 

III – Correção. 
Esta palavra não é uma palavra fácil de traduzir. Parece trazer ideia de 
reconstrução – erguendo o homem caído sobre seus pés, restaurando-o. 
1. Descobrindo o único verdadeiro fundamento. - Lc 6:48. 
2. Construindo o caráter e a conduta com material bom. 
3. Fora das ruínas, construindo um templo de Deus. 
 

IV – Instrução. 
Instrução em justiça. Isso é ensinado com o primeiro, porém pertence não ao 
inicial, mas ao adiantado grau. É o ensino que plenamente equipa para o dever 
e serviço. 
1. É o conhecimento dos mistérios de Deus. 
2. É o conhecimento dos segredos de poder espiritual. 
3. É o pleno abastecimento para o serviço. 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
A INFALIBILIDADE DA BÍBLIA - JS 23:14-16 
 

A confiança de um povo do passado na Palavra, a ponto de entregar as suas 
vidas etc. – Qual o motivo que o levou a tanto? 
Estaria certo ou errado? 
 

I – O cumprimento do que Deus dissera de Israel. - V. 14. 
1. Enquanto andava nos caminhos de Deus, tudo corria bem a Israel. - V. 15. 
2. Desviando-se, vinha o mal.  - V. 16. 
3. Mas Israel apostatou e o resultado foi a sua rejeição e dispersão entre as 
nações. - Dt 28:64. 
 
II – O cumprimento das Escrituras à luz da história. 
1. O sonho de Nabucodonosor e os quatro reinos ou monarquias universais. - 
Dn 2:1; 26-44. 
 

III – O cumprimento das profecias de Cristo - Mt 24. 
1. A destruição de Jerusalém - Vs. 1, 2 - no ano 70 A.D. 
2. A grande tribulação. - V. 9. Refere-se à inquisição durante os séculos 
passados - Espanha, Portugal etc. Morreram 50 milhões. 
3. Guerras. - Vs. 6 e 7. 
a) As guerras de hoje não são de conquista, mas de extermínio aterrador. 
4. Fomes – assolam todo o mundo. 
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5. Pestes – nos homens, animais e vegetais. 
6. Sinais no mundo social. - II Tm 3:1-5 pp. 
 

IV – Tudo passa, a palavra permanece infalível. 
1. O cumprimento exato das profecias é um desafio que Deus lança à 
incredulidade. 
2. A PALAVRA é uma luz nas trevas. - II Pe 1:19. 
3. É uma bússola segura que aponta para o céu. 
4. Quem se deixar guiar por Ela terá a vida eterna. – Ap 3:20 
 

D. Peixoto da Silva – 1.000 Esboços para Sermões 
 
 
 
O VELHO E O NOVO TESTAMENTO  
 

1. O Novo está no Velho encerrado.  
2. O Velho pelo Novo é explicado.  
3. O Novo está no Velho ocultado.  
4. O Velho pelo Novo é revelado.  
5. O Novo está no Velho antecipado.  
6. O Velho está no Novo completado.  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
SE GUARDARMOS A PALAVRA  
 

1. Seremos guardados do fracasso (Os 1.8).  
2. Seremos guardados do erro (Mt 22.29).  
3. Seremos guardados de pecar contra Deus (Sl 119.11).  
4. Seremos guardados da Grande Tribulação (Ap 3.10). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
PALAVRA DE DEUS, SOLUÇÃO PARA TODOS  
 

1. Para os que estão mortos em pecado, é vida (Fp 2.16).  
2. Para os que estão nas trevas, é luz (Sl 119.105).  
3. Para os perdidos, é o poder salvador (Rm 1.16).  
4. Para o doente, é saúde (Sl 107.20).  
5. Para o faminto, é alimento (Jr 15.16).  
6. Para o soldado de Cristo, é a espada do Espírito (Ef 6.17; 2 Tm 2.15).  
7 Para o triste, é consolação (I Ts 4.18; Cl 3.16).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
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AS ESCRITURAS DEVEM SER  
 

1. Examinadas (Jo 5.39).  
2. Cridas (Jo 20.31).  
3. Conhecidas (2 Tm 3.15).  
4. Obedecidas (Mt 7.24).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA É UMA ESPADA AFIADA  
 

1 — Contra a opressão: Êx 22.21-24  
2 — Contra a idolatria: Êx 32.27; Dt 4.15  
3 — Contra a desobediência: Lv 26.14,15  
4 — Contra a apostasia: Dt 32.16; 17.25  
5 — Contra as falsas religiões: Dt 13.15  
6 — Contra o pecado em geral: Ez 18.4; Dt 28.15-68; Lv 15.1-33; Rm 6.23 
 

Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Vol.3 
 
 
 
AS QUATRO OPERAÇÕES DA PALAVRA (2 TM 3.16)  
 

1. Doutrinar ou ensinar.  
2. Redarguir ou repreender.  
3. Corrigir.  
4. Instruir.  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
UMA BÊNÇÃO TRÍPLICE (AP 1.3)  
 

1. Bem-aventurado o que lê (At 8.30).  
2. Bem-aventurado o que ouve (Rm 10.17; Pv 8.34; Mt 13.23).  
3. Bem-aventurado o que guarda (Sl 119.11; Mt 7.24). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
COISAS QUE AS ESCRITURAS FAZEM 
  

1 — Regeneram: Tg 1.18; 1Pe 1.28  
2 — Vivificam: Sl 119.50,93  
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3 — Tornam sábio: Sl 19.7  
4 — Santificam: Jo 17.17; Ef 5.26  
5 — Produzem fé: Jo 20.31  
6 — Produzem esperança: Sl 119.49  
7 — Produzem obediência: Dt 17.19,20  
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
 
 
 
QUE FAZEM AS ESCRITURAS?  
 

1 — Regeneram: 1Pe 1.23  
2 — Vivificam: Sl 119.50,93  
3 — Iluminam: Sl 119.130  
4 — Edificam: At 20.32  
5 — Sustém a vida: Mt 4.4  
6 — Limpam o coração: Jo 15.3 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
 
 
 
A MÚLTIPLA AÇÃO DA PALAVRA  
 

1. Regenera (Tg 1.8).  
2. Vivifica (Sl 119.50).  
3. Ilumina (Sl 119.130).  
4. Purifica (Sl 119.9).  
5. Concede sabedoria (Sl 119.98).  
6. Santifica (Jo 17.17).  
7. Limpa o coração (Jo 15.3; Ef 5.26).  
8. Endireita os caminhos (Sl 119.104).  
9. Cura os enfermos (Sl 107.20).  
10. Ilumina o caminho (Sl 119.105).  
11. Queima e quebranta (Jr 23.29).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O TESTEMUNHO DA UNIDADE DA BÍBLIA 
 

1 — O testemunho da inspiração: 2Tm 3.15,16; 2Pe 1.19,21 
2 — O testemunho da declaração: Mt 13.14; Jo 13.18 
3 — O testemunho da predição: Is 7.14; Mt 1.18 
4 — O testemunho da informação: Jó 38.35; Ap 11.9 
5 — O testemunho da preservação: Sl 119.144 
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6 — O testemunho de sua mensagem: Jo 3.16; 20.31 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Vol.3 
 
 
 
EM QUE A BÍBLIA É MARAVILHOSA 
 

1 — Maravilhosa em sua formação. 
2 — Maravilhosa em sua unificação. 
3 — Maravilhosa em sua preservação. 
4 — Maravilhosa em sua expansão. 
5 — Maravilhosa em seus resultados. 
6 — Maravilhosa em seus ensinos. 
7 — Maravilhosa em sua origem. 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Vol.3 
 
 
 
QUE LUGAR DAREMOS À PALAVRA DE DEUS? (JO 8.37)  
 

1. Um lugar interior (Sl 119.11).  
2. Um lugar de honra (Mt 7.24,25).  
3. Um lugar de confiança (Is 7.9; 1 Sm 15.29).  
4. Um lugar de governo (2 Pe 1.19; Cl 3.16).  
5. Um lugar de amor (Lc 10.39). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O PODER VEM ATRAVÉS DA PALAVRA  
 

1 — O poder da orientação: Sl 119.105  
2 — O poder de alcançar a fé: Rm 10.17  
3 — O poder de vivificar: Fp 2.16  
4 — O poder de ser fortalecido: Dt 11.8  
5 — O poder de obter avivamento: Jo 6.63; Jr 1.12  
Devemos examinar a Palavra: Jo 5.39  
Devemos crer na Palavra: Jo 2.21  
Devemos divulgar a Palavra: Jo 17.8  
Jesus operou maravilhas por sua Palavra: Mt 8.8 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
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SETE MOTIVOS POR QUE DEVEMOS PREGAR A PALAVRA DE DEUS:  
 

1. É inspirada por Deus (2 Tm 3.16).  
2. É a espada do Espírito (Ef 6.17).  
3. É o maneio que quebra o coração endurecido (Jr 23.29).  
4. É fogo consumidor (Jr 23.29).  
5. É imutável (Mt 24.35).  
6. É a verdade (Jo 17.17).  
7. É o poder de Deus para salvação (Rm 1.16).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
SÍMBOLOS DA PALAVRA DE DEUS:  
 

1. Espelho, no qual miramos (Tg 1.23).  
2. Martelo, para esmiuçar nosso egoísmo (Jr 23.29).  
3. Fogo, para derreter o coração (Ml 3.2).  
4. Espada, para traspassar nosso ser (Hb 4.12).  
5. Luz, para iluminar o caminho (Sl 119.105).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O EVANGELHO (RM 1.16,17)  
 

1. Sua origem — "De Deus".  
2. Sua natureza — "Poder de Deus".  
3. Seu objetivo — "Para salvação".  
4. Seu alcance — "Todo o judeu e gentio".  
5. Sua condição — "Todo aquele que crê".  
6. Sua eficácia — "Descobre a justiça de Deus".  
7. Seu resultado — "O justo viverá da fé". 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
O VALOR DAS ESCRITURAS  
 

1 — A Escritura tem um poder incomparável: Sl 119.11  
2 — A Escritura Sagrada tem um valor incomparável: 2Tm 3.15  
3 — A Escritura Sagrada tem uma procedência incomparável: 2Tm 3.16; 2Pe 
1.21  
4 — A Escritura Sagrada tem um objetivo incomparável: 2Tm 3.17  
5 — A Escritura Sagrada tem um conteúdo incomparável: Sl 119.13  
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6 — A Escritura Sagrada tem um resultado incomparável: Jo 20.31  
7 — A Escritura Sagrada tem uma atuação incomparável: Ef 6.17 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
 
 
 
CRISTO — O TEMA CENTRAL DE TODA A BÍBLIA  
 

1. Todo o Antigo Testamento — A preparação para o Advento de Cristo. 
2. Os Evangelhos — A manifestação de Cristo ao mundo, como Redentor.  
3. Atos dos Apóstolos — A propagação de Cristo por meio da Igreja.  
4. As Epístolas — A doutrina de Cristo para Sua Igreja.  
5. O Apocalipse — Cristo consumando todas as coisas.  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA É:  
 

1. A Palavra de Deus (Hb 4.12; Is 402).  
2. Palavra da Vida (At 7.38; Fp 2.16).  
3. Sagradas Escrituras (Rm 1.2; 2 Tm 3.15).  
4. Palavra da verdade (2 Tm 2.15).  
5. Escritura da Verdade (Dn 10.21).  
6. Livro do Senhor (Is 34.16).  
7. Escritura (2 Pe 1.20; Jo 7.38).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
CINCO DESIGNAÇÕES DA BÍBLIA  
 

1 — A Bíblia é um livro eterno: Sl 119.9; 119.89  
2 — A Bíblia é um livro santo: Rm 7.12; 1Tm 6.3  
3 — A Bíblia é um livro puro: Sl 19.8; 119.140  
4 — A Bíblia é um livro verdadeiro: Sl 19.9; 119.142  
5 — A Bíblia é um livro perfeito: Sl 19.7 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
 
 
 
O TESTEMUNHO DA BÍBLIA E SEUS TÍTULOS  
 

1 — Palavra de Deus: Hb 4.12  
2 — Palavra de Cristo: Cl 3.16  
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3 — Palavra da Verdade: 2Tm 2,15  
4 — Palavra da Vida: At 7.38  
5 — Palavra: At 16.6  
6 — Sagradas Letras: 2Tm 3.15  
7 — Escritura: Tg 4.5  
8 — Escrituras: Lc 24.32  
9 — Lei do Senhor: Sl 1.2  
10 — Livro do Senhor: Is 34.16 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
 
 
 
QUATRO RAZÕES PARA CRERMOS NA INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA:  
 

1. Porque a Palavra é de Deus. Encontramos mais de 2.000 vezes a 
expressão: "Assim diz o Senhor".  
2. Porque homens santos foram inspirados por Deus (2 Pe 1.21).  
3. Porque Cristo a defendeu e a declarou como infalível (Mt 5.18).  
4. Porque sua natureza é cristocêntrica (1 Tm 1.15). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA, COMO FUNDAMENTO  
 

1. É o fundamento de nossa sabedoria (2 Tm 3.15).  
2. É o fundamento de nossa vitalidade (Mt 4.4; Dt 8.3).  
3. É o fundamento de nossa santificação (Sl 119.9.11; Jo 15.3; 17.17).  
4. É o fundamento de nossa pregação (2 Tm 4.2).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA POSSUI UM CARÁTER PROFÉTICO  
 

1 — A Bíblia apresenta a história do mundo: Dn 2.37-43  
2 — A Bíblia apresenta profecias sobre Jesus Cristo: Sl 22.14-18  
3 — A Bíblia apresenta profecias sobre a Igreja: Is 60 
4 — A Bíblia apresenta profecias sobre cidades importantes: Ez 26.3-5; 
12.14  
5 — A Bíblia apresenta profecias sobre nações: Is 19; Dn 2.7  
6 — A Bíblia apresenta profecias sobre Israel: Dt 7.6; Ez 37  
7 — A Bíblia apresenta profecias cumpridas e para se cumprirem: Mt 24 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
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SETE DEVERES PARA COM A BÍBLIA:  
 

1. Ler a Bíblia (Ap 1.3).  
2. Ouvir a Bíblia (Rm 10.17).  
3. Guardar a Bíblia (Sl 119.11; Ap 3.10).  
4. Desejar a Bíblia (1 Pe 2.2).  
5. Pregar a Bíblia (2 Tm 4.2).  
6. Manejar a Bíblia (2 Tm 2.15).  
7. Praticar a Bíblia (Js 1.8).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA E A SALVAÇÃO DO HOMEM 
 

1. Vai ao íntimo do ser (Hb 4.12).  
2. Revela a salvação (At 11.14).  
3. Torna o homem sábio para salvação (2 Tm 3.15).  
 
 
 
A BÍBLIA É UM LIVRO INFALÍVEL  
 

1. Não contém erros (Mt 24.35).  
2. É perfeita (1 Pe 1.21).  
3. Não contém falhas (Jr 1.1; 36.8,11). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A BÍBLIA É O LIVRO TEXTO DA IGREJA  
 

1 — A convicção de pecado vem através da pregação da Palavra de Deus: At 
2.14-37  
2 — A pureza interior vem pela Palavra de Deus: 2Co 7.1  
3 — A fé que cada crente possui vem pela Palavra de Deus: Rm 10.17  
4 — As promessas que alegram e encorajam a Igreja estão na Palavra de Deus: 
Jo 14.1-3  
5 — A segurança de cada cristão procede da Palavra de Deus: 1Jo 5.13  
6 — A consolação e conforto de cada filho de Deus têm suas raízes na Palavra 
de Deus: 1Ts 4.18  
7 — Toda a verdade, da qual a Igreja é a coluna e firmeza procede da Palavra 
de Deus: Jo 17.17; At 17.11; 1Tm 3.15 
 

Pr. Napoleão Falcão – Esboços para Sermões Volume 1 
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CINCO RAZÕES PARA GUARDARMOS A PALAVRA DE DEUS (AP 1.3):  
 

1. A Palavra é divina (2 Pe 1.19-21; 2 Tm 3.16).  
2. A Palavra é nosso manual (Sl 119.105).  
3. A Palavra nos guarda do pecado (Sl 119.11).  
4. A Palavra opera em nós a santificação (Jo 17.17).  
5. A Palavra em nós, trará alegria ao coração (Jr 15.16).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 

 
CINCO RESULTADOS POR GUARDARMOS A PALAVRA DE DEUS:  
 

1. O Senhor confirma a Palavra (Mc 16.20; Jr 1.12).  
2. O Inimigo é vencido (Mt 4.4,7,10; Ef 6.17).  
3. O pecado não encontra lugar (Sl 119.11; Jo 15.3).  
4. A obra missionária é ativada (Mc 16.15).  
5. A chama da esperança é avivada (Ap 22.20).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 

 
DEVEMOS GUARDAR A PALAVRA DE DEUS  
 

1. Abraão foi exortado a guardar a Palavra (Gn 18.19).  
2. Israel foi exortado a guardar a Palavra (Êx 19.9).  
3. Josué foi exortado a guardar a Palavra (Js 1.8,9).  
4. A Igreja é exortada a guardar a Palavra (Jo 14.23; 15.10,14). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
COMO LER A BÍBLIA – SL 119.105 
 

1. A Bíblia é a Palavra de Deus ((Sl 119.89; Hb 1.1; Rm 3.2). 
2. A Bíblia contém a expressão da vontade de Deus (Is 40.8; Mt 24.35; Rm 
16.25). 
3. A Bíblia contém orientações para a vida (Sl 119.7- 9; Mt 5.17,18). 
4. Ler a Bíblia, o livro de Deus, sem preconceito (At 3.21; 2Rs 1.21). 
5. Ler a Bíblia com oração (Jo 5.39; Rm 3.4). 
6. Ler a Bíblia com sinceridade (Jo 12.47,48; Rm 2.12,13). 
7. As verdades da Bíblia devem ser seguidas (Lc 16.29; 1Pe 2.2; 2Tm 
3.16,17). 
 

Hylarino Domingues Silva – Esboços para Sermões Volume 4 
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JESUS E A BÍBLIA  
 

1. Jesus e a Bíblia expressam a mente de Deus (Os 8.12; Hb 1.3).  
2. Jesus e a Bíblia são eternos (1 Pe 1.23; Hb 13.8).  
3. Jesus e a Bíblia são isentos de pecado (Pv 30.5; 1 Jo 3.5).  
4. Jesus e a Bíblia são a própria vida (Hb 4.12; Jo 14.6).  
5. Jesus e a Bíblia são a própria luz (Pv 6.23; Jo 8.12).  
6. Jesus e a Bíblia são a própria verdade (Jo 14.6; 17.17).  
7. Jesus é a Palavra encarnada e revelada (Jo 1.14; Ap 19.13).  
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
A PALAVRA DE DEUS É ESPADA (EF 6.17)  
 

1. Contra os ministros de Satanás (2 Co 11.15).  
2. Contra as doutrinas de Satanás (1 Tm 4.1).  
3. Contra os sacrifícios de Satanás (1 Co 10.20).  
4. Contra as sinagogas de Satanás (Ap 2.9). 
 

Marcos Antônio da Silva – Temário do Pregador Vol.1 
 
 
 
CONHECENDO A PALAVRA DE DEUS 
 

Alguns benefícios do conhecimento da Palavra de Deus.  
I. O conhecimento da Palavra de Deus torna a pessoa sábia para a Salvação, 2 
Timóteo 3:15.  
II. O conhecimento da Palavra de Deus nos impede de pecar, Salmo 119:11.  
III. O conhecimento da Palavra de Deus produz crescimento espiritual, 1 
Pedro 2:2. 
IV. O conhecimento da Palavra de Deus resulta num viver vitorioso, Josué 
1:7-8. 
 

James Braga – Como preparar mensagens bíblicas 
 
 
 
QUÁDRUPLA AÇÃO DA PALAVRA DE DEUS - SL 19.7-8 
 

1. Restaura a alma, 
2. Dá sabedoria aos simples, 
3. Alegra do coração, 
4. Ilumina os olhos. 
 

Pr. Carvalho Júnior – Coletânea de curiosidades bíblicas e históricas 
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O QUE A PALAVRA DE DEUS REALIZA 
 

• Por ela nascemos de novo – 1 Pe 1.23. 
• Por meio dela crescemos –1 Pe 2.2. 
• Por meio dela somos purificados – Jo 15.3. 
• Por meio dela somo santificados – Jo 17.17. 
• Por meio dela somos iluminados – Sl 119.105. 
• Por ela somos defendidos – Ef 6.17. 
• Por ela seremos julgados – Jo 12.48 
 

Pr. Carvalho Júnior – Coletânea de curiosidades bíblicas e históricas 
 
 
 
A PALAVRA É PODEROSA 
 

1. Chama devoradora, Jr 5.15. 
2. Martelo despedaçador, Jr 23.29. 
3. Força transmissora de vida, Ez 37.7. 
4. Poder salvador, Rm 1.16. 
5. Arma de defesa, Ef 6.17. 
6. Instrumento sondador, Hb 4.12. 
 
 
 
A BÍBLIA E A OBRA MISSIONÁRIA - 119.165; 2 TM 3  
 

I. DÁ AO HOMEM CONHECIMENTO DE SUA CONDIÇÃO E DO SEU 
DESTINO 
—J. J. ROUSSEAU — "O homem nasce bom, a sociedade o corrompe" — é 
errado.  
1. A Bíblia diz: — "O homem é mau, desde a sua mocidade". Gn 8.21.  
2. O pecado é hereditário. SI 51.5  
3. A Bíblia diz "o homem vai para o inferno" Mt 25.41 — sem 
arrependimento não há salvação. 2 Pe 3.9; Lc 13.5.  
 

II. REVELA O PLANO REDENTOR DE DEUS  
1. A autoria da salvação. Is 45.21-25.  
2. A Antiguidade desse plano. Ef 1.3-4.  
3. O custo do plano. Ef 2.8-10.  
 

III. É INSTRUMENTO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONVERTER O 
PECADOR  
Converter = mudança de mente ou caminho 
 

Evandro de Souza Lopes – Esboços do Pregador Pentecostal 
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A PALAVRA DE DEUS GERA  
 

I. Libertação – Sl 119.170.  
II. Fé – Rm 10.17.  
III. Purificação – Jo 10.3.  
IV. Santificação – Jo 17.17.  
V. Saúde – Sl 107.20.  
VI. Instrução – Gl 6.6.  
VII. Orientação — salvação – Is 30.21. 
 

Evandro de Souza Lopes – Esboços do Pregador Pentecostal 
 
 

 
NÃO É A MINHA PALAVRA COMO FOGO? - JR 23.29  
 

I. UMA COMPARAÇÃO COMO FOGO = AO FOGO  
II. POR QUE O FOGO?  
1. Para Iluminar  
2. Derreter  
3. Transformar  
4. Esquentar  
5. Brilhar  
6. Fogo continua no lar  
7. Fogo estranho  
III. EXEMPLOS DE FOGO  
1. ISRAEL — Coluna de fogo  
2. ELIAS — Fogo no altar  
3. JOAO BATISTA — Batismo Espírito Santo e Fogo  
4. JESUS — Cenáculo — LÍNGUA DE FOGO 
 

Evandro de Souza Lopes – Esboços do Pregador Pentecostal 
 
 

 
OUÇA OS PRECEITOS E JUÍZOS DE DEUS, PORQUE - DT 4.1-9 
 

1. São poderosos. 
2. Dão vida (v. 1). 
3. Asseguram uma herança (v. 1). 
4. São perfeitos (v. 1). 
5. Não devemos nem precisamos acrescentar algo (v. 2). 
6. Guardam a vida (v. 4). 
7. Dão sabedoria (v. 6). 
8. O grande Deus está por trás deles (v. 7). 
9. São justos (v. 8). 
10. São ricos em bênçãos (v. 9). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
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OUÇAM E CUMPRAM A PALAVRA DE DEUS - DT 4.1-9 
 

1. Para vocês terem vida (v. 1; Hb 4.12). 
2. Para vocês entrarem na Terra Prometida (v. 1; 11.11-12). 
3. Nada acrescentem à Palavra (v. 2; Pv 30.6), 
4. Nada diminuam da Palavra (v. 2; Ap 22.19). 
5. A Palavra mantém a vida (v. 4; Jo 6.63). 
6. A Palavra dá sabedoria e juízo; ela ilumina (v. 6; Js 1.8). 
7. A Palavra diferencia vocês dos outros povos (v. 8; 1Pe 2.9). 
8. A Palavra deve ser anunciada (v. 9; Sl 78.3-8). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O LIVRO DA LEI, CONFORME NE 8  
 

1. O anseio pelo Livro (v. 1). 
2. O Livro é aberto (v. 5). 
3. O Livro é lido (v. 8). 
4. A compreensão correta do Livro (v. 8). 
5. O efeito do Livro sobre os ouvintes (v. 9). 
6. A obediência para com a Palavra de Deus (vs. 14-16). 
7. O amor ao "Livro de Deus" (v. 18) 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS - PV 30.5 
 

A Palavra de Deus... 
1. Tem origem divina (2Tm 3.16). 
2. Porém foi escrita por homens (2Sm 23.2; 2Pe 1.21). 
3. É infalível, pura (Sl 19.8; Pv 30.5). 
4. Vem com a mais alta autoridade (Sl 138,2; Sl 68.11). 
5. O Senhor a reconheceu como autêntica (Lc 24.27,45). 
6. Tem validade eterna, não muda (Mt 24.35; 1Pe 1.25). 
7. É deturpada por muitos (2Pe 3.16; 2Co 2.17). 
8. Muitas vezes é invalidada pelas tradições (Mc 7.13; 2Tm 4.4). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 

A PALAVRA DE DEUS: – IS 40.8 
 

1. É eterna (Is 40.8; 1Pe 1.25). 
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2. Vivifica (Jo 6.63-68). 
3. Cura (Sl 107.20; Mt 8.8). 
4. Corta (Hb 4.12). 
5. É útil (2Tm 3.16). 
6. Alimenta (1Pe 2.2). 
7. Consola (1Ts 4.18). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 

 
A PALAVRA PARA TODOS – JO 3.7 
 

1. Ao não convertido, a Palavra mostra a necessidade (Jo 3.7). 
2. Ao que busca, a Palavra mostra o caminho para Cristo (Jo 1.12). 
3. Ao que está em dúvidas, a Palavra concede certeza (1Jo 5.12-13). 
4. Ao novo convertido, a Palavra oferece alimento (1Pe 2.2). 
5. Ao ancião, a Palavra anuncia uma velhice abençoada (Is 46.4). 
6. Ao cansado, a Palavra dá força para o caminho (Is 40.29-30). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O VERSÍCULO MAIS CONHECIDO DA BÍBLIA - JO 3.16 
 

Ele nos mostra: 
1. O maior doador: Deus (Rm 8.9,17). 
2. A melhor dádiva: seu Filho amado (2Co 9.15). 
3. O amor mais maravilhoso: amou de tal maneira (1Jo 4.8-9). 
4. Os receptores indignos: todo aquele (Gl 2.20). 
5. O convite mais abrangente: ao mundo (Mt 11.28). 
6. O caminho mais simples: crer (At 16.31). 
7. A afirmação mais rica: não pereça (Jo 10.28). 
8. A bênção mais magnífica: tenha a vida eterna (Jo 3.36). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O PODER DA PALAVRA DE JESUS - JO 5.25 
 

Jesus, pelo poder de sua palavra... 
1. Ressuscita mortos (Jo 5.25; Ef 2.1). 
2. Dá vida aos mortos (Jo 5.25). 
3. Um dia sua palavra ressuscitará todos os mortos (Jo 5.28-29). 
4.Todos ouvirão: "Lázaro, vem para fora!" (Jo 11.43). 
5. Dá vida eterna aos que creem (Jo 5.24; 3.16). 
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6. Os judeus rejeitaram as palavras de Jesus (Jo 5.18). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
A PALAVRA DE CRISTO ATUA: - JO 17.17 
 

1. Salvando (Tg 1.21). 
2. Libertando (Jo 11.44). 
3. Julgando (Hb 4.12). 
4. Purificando (Ef 5.26). 
5. Consolando e alentando (Hb 6.18). 
6. Santificando (Jo 17.17). 
7. Aproveite-a (Cl 3.16). 
 

 Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
A ESCRITURA QUE NOS FOI DADA - AT 20.32 
 

A palavra de Deus nos foi dada... 
1. Para operar o novo nascimento (1Pe 1.23). 
2. Para produzir a fé (Rm 10.17). 
3. Para iluminar (Sl 119.130; 19.8). 
4. Para vivificar (Sl 119.50,93; 19.7). 
5. Para dar sabedoria (Sl 19.7; 2Tm 3.16). 
6. Para alegrar o coração (Sl 19.8). 
7. Para nossa santificação (Jo 17.17). 
8. Para purificar o coração (Jo 15.3; Ef 5.26). 
9. Para edificar (At 20.32). 
10. Para dar vitória na tentação (Mt 4.4,7,10). 
11. Para operar o crescimento (1Pe 2.2). 
12. Para dar convicção (Rm 3.20; Jr 23.29). 
13. Para advertir (1Co 10.11). 
14. Para garantir a vida eterna (IJo 5.13). 
 

 Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 

 
A PALAVRA DE DEUS - 2TM 3.16-17 
 

1. A origem das Escrituras: é inspirada por Deus. 
2. A utilidade das Escrituras: 
a. É útil para ensinar. 
b. É útil para repreender. 
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c. É útil para corrigir. 
d. É útil para educar na justiça. 
3. O propósito das Escrituras: 
a. Que o homem de Deus seja perfeito. 
b. Que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. 
 

 Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 

 
O CRISTÃO E A BÍBLIA - 2TM 4.2 
 

1. O cristão é um guerreiro. A Bíblia é sua espada (2Tm 2.3-4; Ef 6.17). 
2. Ele é um semeador. A Bíblia é a semente (Lc 8.5,11). 
3. É um lavrador. O fruto é sua recompensa (2Tm 2.6). 
4. E um vaso. A Bíblia é o meio para sua purificação (2Tm 2.21; Ef 5.25-27). 
5. É um servo de Cristo. A Bíblia é sua força (2Tm 2.24; Mt 4.4; Jo 6.32). 
6. É um pregador. A Bíblia é sua mensagem (2Tm 4.2; Ef 1.13). 
7. E um obreiro. A Bíblia é sua ferramenta (2Tm 2.15; Jr 23.29). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
SETE FATOS SOBRE A BÍBLIA - 2TM 3.16 
 

1. Foi escrita por revelação (Gl 1.11-12). 
2. Foi escrita por inspiração divina (2Tm 3.16). 
3. É usada pelo Espírito Santo (Hb 3.7; At 1.16). 
4. Foi confirmada pelo Senhor (Jo 17.17; Lc 24.27). 
5. É atacada por Satanás (Gn 3.1,4). 
6. É aceita pelos discípulos (Jo 17.8). 
7. É rejeitada pelo mundo (2Co 3.14). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O PODER DA PALAVRA DE DEUS - HB 4.12 
 

Sete afirmações sobre a palavra de Deus: 
1. É uma palavra viva: é uma semente e tem vida em si mesma. Ela cai na 
terra e produz frutos (At 16.14). 
2. É uma palavra poderosa (Jr 23.29): ela levanta os abatidos e derruba os 
arrogantes (Sl 146.8; Ap 1.17; At 22.7). 
3. É uma palavra atuante: ela opera milagres: "Lázaro, vem para fora" (Jo 
11.43). 
4. É uma palavra que purifica o mais impuro (2Cr 33). 
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5. E uma palavra mais cortante que espada de dois gumes (1Sm 21.9): assim 
ela atuou no Pentecostes (At 2.37). A espada tem uma ponta como uma 
lança. Por ela foi aberto o lado do Senhor (Jo 19.34). Ela humilhará Israel. Ela 
corta, revela (Ap 1.16; Hb 4.13; 2Rs 5.26-27). 
6. É uma palavra que exerce julgamento (1 Rs 3.24). 
7. E uma palavra que revela coisas ocultas (Js 7.20; At 5.1-11). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
NOMES DA BÍBLIA – TG 1.18 
 

1. A Palavra de Deus (Lc 11.28; Hb 4.12). 
2. A Palavra de Cristo (Cl 3.16). 
3. A Palavra da Verdade (Tg 1.18). 
4. Escrituras Sagradas (2Tm 2.15). 
5. O Livro (Sl 40.8; Ap 22.19). 
6. A Espada do Espírito (Ef 6.17). 
 

 Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O QUE DEVEMOS FAZER COM A PALAVRA DE DEUS - TG1.21 
 

1. Acolhê-la com mansidão, para nossa salvação (Tg 1.21). 
2. Fazer com que ela habite ricamente em nós (Cl 3.16). 
3. Observá-la, para o crescimento no amor (1Jo 2.5). 
4. Permanecer nela, para sermos discípulos de verdade (Jo 8.31). 
5. Apegar-se a ela, para servir aos outros (Tt 1.9). 
6. Praticá-la, para não se enganar a si mesmo (Tg 1.22). 
7. Falar dela a outros, com alegria (Fp 1.14). 
8. Representá-la na nossa vida (Fp 2.15-16). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 
O QUE A PALAVRA DE DEUS SIGNIFICA PARA NOSSA VIDA ESPIRITUAL - 
1 PE 1.23 
 

1. É a semente para o novo nascimento (Lc 8.11; Tg 1.21). 
2. Fomos regenerados por meio dela (1Pe 1.23). 
3. Dá crescimento espiritual ao cristão (1Pe 2.2). 
4. Purifica-nos (Jo 15.3; Ef 5.26). 
5. Santifica o cristão (Jo 17.17). 
6. É a defesa e a arma dos filhos de Deus (Ef 6.17). 
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7. Através da palavra o cristão é edificado (At 20.32). 
8. É luz para o nosso caminho (Sl 119.105). 
9. É nosso consolo (Sl 119.50). 
 

 Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 

O QUE A PALAVRA DE DEUS CONSEGUE FAZER - 1 PE 1.23 
 

1. Pode transpassar corações endurecidos (At 2.37). 
2. É capaz de dividir alma e espírito (Hb 4.12). 
3. Efetua o novo nascimento (1Pe 1.23). 
4. Gera fé viva (Rm 10.17). 
5. Purifica e guarda o coração (Sl 119.9-11). 
6. Guarda dos falsos ensinamentos (At 20.29-32). 
7. Enche o coração com alegria (Jr 15.16). 
8. Promete a paz ao povo de Deus (Sl 85.8) 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 

O PODER DA PALAVRA DE DEUS - 1PE 2.2 
 

1. Salva (Tg 1.21). 
2. Corta (Hb 4.12). 
3. Liberta (Jo 11.44). 
4. Purifica (Ef 5.26). 
5. Alenta (Hb 6.18). 
6. Santifica (Jo 17.17). 
7. Cura (Jr 8.22). 
8. Alimenta (1 Pe 2.2) 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
 
 
 

NOSSA ATITUDE PARA COM A PALAVRA DE DEUS - 1JO 2.5 
 

1. Devemos acolhê-la em nós abundantemente (Tg 1.21,25; Cl 3.16). 
2. Devemos guardá-la (1 Jo 2.5). 
3. Devemos permanecer na Palavra (Jo 8.31). 
4. Devemos nos apegar à Palavra (Tt 1.9). 
5. Devemos ser praticantes da Palavra (Tg 1.22). 
6. Devemos testificar sem medo da Palavra (Fp 1.14). 
7. Devemos preservar a Palavra (Fp 2.16). 
 

Georg Brinke – A Bíblia do Pregador 
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ALGUNS BENEFÍCIOS DO CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS 
 

O conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação – 2 
Tm 3:15 
O conhecimento da palavra de Deus nos impede de pecar – Sl 119:11 
O conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual – 1 Pe 2:2 
O conhecimento da palavra de Deus resulta num viver vitorioso – Js 1:7-8 
 

Mais Relevante (website) 
 
 
 
ESDRAS E A PALAVRA DE DEUS 
 

I – Esdras estava disposto a conhecer a Palavra de Deus: 
1) Numa corte pagã. 
2) De maneira completa. 
 

II - Estava disposto a obedecer à Palavra de Deus: 
1) Prestar uma obediência pronta. 
2) Prestar uma obediência completa. 
3) Prestar uma obediência contínua. 
 

III - Estava disposto a ensinar a Palavra de Deus: 
1) Com clareza. 
2) Ao povo de Deus. 
 

Mais Relevante (website) 
 
 
 
JESUS E A BÍBLIA 
 

1. Jesus leu a Bíblia (Lc 4:16-21)  
2. Jesus ensinou a Bíblia (Lc 24:25-27) 
3. Jesus chamou a Bíblia de a palavra de Deus (Mc 7:11-13)  
4. Jesus cumpriu a Bíblia (Lc 24:44) 
5. Jesus afirmou que as escrituras são a verdade (Jo 17:17) 
6. Jesus viveu e procedeu de acordo com elas (Lc 18:31) 
7. Jesus declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo (Mc 12:35, 36) 
8. Jesus venceu o inimigo no deserto citando a Bíblia (Mt 4:1-11). 
 

Raimundo de Oliveira 
 
 
 
O PODER DA BÍBLIA SOBRE AS NOSSAS VIDAS - (2 TIMÓTEO 3:16,17)  
 

1. A Bíblia é inspirada por Deus (2 Tm 3:16).  
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2. A Inspiração significa que a Bíblia foi soprada por Deus e sopra Deus (2Pe 
1:20,21).  
3. A Bíblia é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça 
(2Tm 3:16b; Rm 15:4).  
4. A Bíblia leva o homem a estatura de perfeito e habilitado para toda obra 
de Deus (2 Tm 3:17). 
 

Marcos Stier Calixto – Esboços de Sermões Vol. III 
 
 
 
OS EFEITOS DA PALAVRA DE DEUS 
 

1. Receber a palavra dá "grande alegria" (At 8:8, 14) 
2. Amar a palavra traz "muita paz" (Sl 119:165) 
3. Manter a palavra assegura "grande recompensa" (Sl 19:11) 
 

Barry L. Davis – 500 Bosquejos de Sermones Dinamicos 
 
 
 
A PALAVRA DE DEUS É DINÂMICA 
 

1. ESTÁ PENETRANDO (Hb 4:12) - Atravessa 
2. ESTÁ DANDO SAÚDE (Sl 107:20) - Cura 
3. É PODEROSA (Jr 23:29) - Quebra 
4. ESTÁ REGENERANDO (1 Pe 1:23) - Vivifica 
5. ESTÁ SEPARANDO (Sl 119: 8, 9) - Purifica 
 

Barry L. Davis – 500 Bosquejos de Sermones Dinamicos 
 
 
 
A BÍBLIA INCENDEIA NOSSOS CORAÇÕES (LC 24.32). 
 
1. Na meditação da Palavra, Sl 39.3. 
2. Na adoração verdadeiramente bíblica, Sl 45.1-3. 
3. Na proclamação da Palavra, Jr 20.9. 
 
 
 
SOMENTE AS ESCRITURAS – JO 17.17 
 

1. Todas as doutrinas e ensinos estranhos à Escritura devem ser rejeitados. 
2. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. 
3. Os reformadores reafirmaram a supremacia da Escritura sobre a tradição. 
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4. “A Escritura é a escola do Espírito Santo na qual nem se tem deixado de pôr 
coisa alguma necessária e útil de conhecer, nem se ensina mais do que é 
preciso saber” (João Calvino). 
 

Introdução: 
O propósito das Sagradas Escrituras: 
1. Regenerar (Tg 1.18; 1Pe 1.23). 
2. Vivificar (Sl 119.50,93). 
3. Esclarecer (Sl 119.130). 
4. Santificar (Jo 17.17; Ef 5.26). 
5. Produzir fé (Jo 20.31). 
6. Sustentar a vida (Dt 8.3; Mt 4.4). 
7. Promover crescimento na graça (1Pe 2.2). 
8. Admoestar (Sl 19.11; 1Co 10.11). 
9. Consolar (Sl 119.82; Rm 15.4). 
 

I. Inspiração (2Tm 3.16): 
1. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 
2. Ela não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. 
3. Nenhum homem ou igreja tem autoridade para acrescentar a ela coisa 
alguma ou dela retirar sequer uma palavra. 
 

II. Autoridade (Is 8.20): 
1. A Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta. 
2. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na Palavra 
de Deus. 
3. A Bíblia não tem uma opinião ou uma palavra sobre as questões vitais que 
aborda, mas a verdade última, final e absoluta. 
 

III. Inerrância (Jo 10.35): 
1. A Bíblia não contém erros. 
2. Ela é infalível em sua mensagem e inerrante em seu conteúdo. 
3. O Senhor Jesus foi categórico quando afirmou: “... a Escritura não pode 
falhar” (Jo 10.35). 
 

IV. Suficiência (2Tm 3.16,17): 
1. A Bíblia é absolutamente suficiente para nos ensinar, exortar e equipar para 
conhecermos a vontade de Deus e obedecê-la. 
2. Buscar outros meios fora da Escritura, como profecias, revelações, sonhos 
e visões, está em total desacordo com o ensino da própria Escritura. 
3. Não podemos aceitar a autoridade da Bíblia e ao mesmo tempo corrermos 
atrás de outras fontes para conhecermos o que Deus tem para nós. 
 

Conclusão: 
Atitudes que o cristão deve ter para com a Bíblia: 
1. Meditá-la (Js 1.8). 
2. Praticá-la (Mt 7.24-27). 
3. Pregá-la (Mt 28.19-20). 
 

Luciano Paes Landim (adaptado) 
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A DOENÇA DA IGNORÂNCIA BÍBLICA 
 

A. A ignorância bíblica é uma doença que levou muitos à morte. 
B. As seguintes passagens provam isso (Oséias 4:6, 14, Isaías 5:13; 
Provérbios 19:2) 
C. Esta doença afetou muitos na Igreja do Senhor. 
a. Muitos se perderam no mundo por falta de conhecimento das Escrituras. 
b. Isso pode estar prestes a acontecer com você. 
D. O que o Grande Médico recomenda para esta doença? 
E. Considere o medicamento que você recomenda: 
a. João 17:17 - As palavras de Jesus podem nos santificar 
b. João 6:63 - As palavras de Jesus são espírito e vida 
c. João 8:32 - A verdade pode nos libertar 
d. Salmo 119: 50, 93 - As palavras de Deus nos dão vida 
F. Jesus, por meio de Sua Palavra, nos exorta da seguinte maneira: 
a. Ele nos exorta a desejar a Palavra (1 Pedro 2:2) 
b. Ele nos exorta a comer as Escrituras (Jeremias 15:16) 
c. Ele nos exorta a considerá-la mais do que a nossa comida (Jó 23:12) 
d. Ele nos exorta a amá-la (Salmo 119:97) 
e. Ele nos exorta a lê-la (1 Timóteo 4:13) 
f. Ele nos exorta a memorizá-la (Salmo 119:11,16; Deuteronômio 11:18) 
G. Todas essas dicas podem nos ajudar a evitar a infecção por esta doença 
chamada "Ignorância Bíblica". 
H. Você está seguindo os conselhos do Grande Médico? 
 

Willie Alvarenga - Predicando Con Biblia 
 
 
 
A MARAVILHA QUE É A PALAVRA DE DEUS 
 

I. A Palavra é uma revelação de maravilhas: 
a. Quando (re)descoberta, provoca mudança de vida, quebrantamento e ao 
mesmo tempo felicidade e bênçãos: Hilquias encontra o Livro da Lei 
escondido no Templo: 2 Cr 34.14   
 b. Nínive, que não sabia a diferença entre mão direita e esquerda, ouve a 
Palavra de repreensão por seus pecados e vive (Jn 3.4-10; 4.11). 
 

II. Como maravilha, deve ser apontada aos outros, deve ser comunicada: 
a. Em todo o mundo: Mt 28.19,20 (de preferência nos locais aonde ela ainda 
não chegou: Rm 15.20); 
b. Com rapidez: Felipe corria para alcançar uma alma (At 8.30); Hoje é o dia 
da salvação: 2Co 6.2 
c. Para alcançar o máximo de pessoas possíveis: 
1. Mensagem escrita em placa, para que todos possam ler (Hc 2.2); 
2. Paulo pregava nas cidades centrais para melhor disseminar o Evangelho: 
Éfeso (At19.1), Roma (At 20), etc. 
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d. Sem esmorecer:  
1. Inste a tempo e fora de tempo (2Tm 4.2); 
2. Se não nos cansarmos, receberemos o prêmio (Gl 6.9; Sl 126.6). 
e. Contra toda oposição e risco: At 4.20; At 21.4-14. 
 

Sammis Reachers 
 
 
 
CRISTO – O CENTRO DA BÍBLIA I (JOÃO 5:39) 
(De Gênesis a Salmos) 
 

INTRODUÇÃO 
Cristo ocupa o lugar central das escrituras. Em símbolos, tipos, figuras e 
profecias, O encontramos em todos os livros da Bíblia. 
Gênesis – O Descendente da mulher – 3:15. 
Êxodo – O Cordeiro Pascal – 12:5-13. 
Levítico – O Sacrifício Expiatório – 4:14-21. 
Números – A Rocha Ferida – 20:7-13. 
Deuteronômio – O Profeta – 18:15. 
Josué – O Príncipe dos Exércitos do Senhor – 5:14. 
Juízes – O Libertador – 3:9. (Confira com Rm 11:26). 
Rute – O Remidor Divino – 3:12. (Confira com Tt 2:14). 
Samuel – O Rei Esperado – 1 Sm 8:5. 
Reis – O Rei Prometido – 1 Rs 4:34. (Confira com Ap 21:24). 
Crônicas – O Descendente de Davi – I Cr 3:10. (Confira com Mt 1:7). 
Esdras – O Ensinador Divino – 7:10. (Confira com Mt 9:35). 
Neemias – O Edificador – 2:18-20. 
Ester – A Providência Divina – 4:14. 
Jó – O Redentor que vive – 19:25. 
Salmos – O Nosso Socorro e Alegria – 46:1. (Confira com Mt 28:20). 
 

CONCLUSÃO 
Cristo não é apenas uma personalidade histórica, porém uma pessoa que vive 
como o fato mais importante da história e a força mais vital no mundo de hoje. 
A Bíblia sem Jesus seria como a Matemática sem os números, a Física sem a 
matéria ou a Biologia sem a vida! 
 

Roberto dos Santos - 365 Sermões Bíblicos 
 
 
 
CRISTO – O CENTRO DA BÍBLIA II (JOÃO 5:39) 
(De Provérbios a Malaquias) 
 

INTRODUÇÃO 
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Deus como Criador teria de revelar-se às suas criaturas. A Bíblia é o único 
livro do mundo digno de crédito, que revela Deus. Jesus é o testemunho fiel 
de Deus à humanidade. 
Provérbios – A Sabedoria de Deus – 8:22-36. 
Eclesiastes – O Pregador Perfeito – 12:10. 
Cantares – O Nosso Amado – 2:8. 
Isaías – O Servo do Senhor – Is 42. 
Jeremias – O Senhor dos Exércitos – 31:18. 
Lamentações – O Consolador de Israel – 1:2. 
Ezequiel – O Senhor que reinará – Ez 33. 
Daniel – O Quarto Homem – 3:25. 
Oséias – O Esposo – 3:16. 
Joel – O Juiz das Nações – 3:12. 
Amós – O Deus do Fogo – 1:4; 9:4,6. 
Obadias – O Salvador – v.21. 
Jonas – A Salvação do Senhor – 2:9. 
Miquéias – O Ajuntador de Israel – 2:13; 4:3. 
Naum – O Cavaleiro da Espada Flamejante – 3:3. 
Habacuque – O Puro de Olhos – 1:13. 
Sofonias – O Pastor de Israel – 3:13. 
Ageu – O que faz tremer os céus e a terra – 2:6,7. 
Zacarias – O Renovo – 6:12. 
Malaquias – O Anjo do Conserto – 3:1. 
 

CONCLUSÃO 
Cristo ressuscitou dentre os mortos e ainda vive. Ele não é um vulto na 
história, mas uma pessoa viva. Ele é o fato mais importante da história e a 
força mais vital no mundo de hoje. A Bíblia sem Jesus seria como a Matemática 
sem os números, a Física sem a matéria ou a Biologia sem a vida. 
 

Roberto dos Santos - 365 Sermões Bíblicos 
 
 
 
CRISTO – O CENTRO DA BÍBLIA III (JOÃO 5:39) 
(De Mateus à Apocalipse) 
 

INTRODUÇÃO 
O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um 
homem. A nação foi estabelecida e nutrida por Deus para que desse aquele 
Homem ao mundo. Em todo momento, Ele é o tema central da Bíblia. 
Mateus – O Messias – 2:6. 
Marcos – O Servo – 10:45. 
Lucas – O Filho do Homem – 12:8. 
João – O Filho de Deus – 1:14. 
Atos – O Cristo Ressurgido – 2:24. 
Romanos – A justiça de Deus – 8:30. 
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I Coríntios – O Cristo crucificado – 1:23. 
II Coríntios – A imagem de Deus – 4:5. 
Gálatas – O Cristo que liberta – 5:1. 
Efésios – A Cabeça da Igreja – 4:15. 
Filipenses – O Viver – 1:21. 
Colossenses – O Homem perfeito – 1:28. 
I e II Tessalonicenses – O Senhor que virá – I Ts 4:14; II Ts 2:1. 
I Timóteo – A nossa esperança – 1:1. 
II Timóteo – O nosso General – 2:1. 
Tito – O nosso Salvador – 3:6. 
Filemon – O Doador do Bem – v.6. 
Hebreus – O Sacerdote Eterno – 7:3. 
Tiago – O Legislador – 4:12. 
I Pedro – O Rei – 2:17. 
II Pedro – O Nosso Senhor – 1:2. 
I João – O Cristo – 5:1. 
II João – O Filho do Pai – v.3. 
III João – A verdade – v.4. 
Judas – O Único Dominador e Senhor – v.4. 
Apocalipse – O Alfa e o Ômega – 22:13. 
 

CONCLUSÃO 
Jesus Cristo é para o universo, para Israel, para a Igreja e para todo o mundo, 
o centro perfeito de todas as coisas. Ao abrir sua Bíblia encrontre-O! 
 

Roberto dos Santos - 365 Sermões Bíblicos 
 
 
 
O EVANGELISTA E A BÍBLIA - ATOS 8:26-30  
 

INTRODUÇÃO  
Que valor tem a leitura da Bíblia na vida do crente? 
Qual o valor da pessoa não crente que não conhece a Jesus? 
A necessidade de evangelizar usando a Bíblia. 
 

TRANSIÇÃO: A Palavra de Deus conduz o crente a, pelo menos, cinco 
posicionamentos. 
 

I - DA ANSIEDADE DA ALMA - (v. 27-28) 
O eunuco talvez fosse um prosélito judaico que fazia peregrinação a Jerusalém 
(Jo 12:20). Como eunuco não podia pertencer ao povo de Deus (Dt 23:1). 
Tinha oportunidade de receber a Cristo (Jo 3:16; Jo 1:12-14; Mc 16:15; Mt 
28:19). Era como ler em voz alta e Felipe ouviu (v. 30). 
 

II - DA OBEDIÊNCIA A DEUS - (v. 26, 29) 
Felipe era um diácono muito espiritual. 
Recebeu a mensagem e logo partiu para cumpri-la. 
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Obediência a Deus.  
Evangelização. 
 

III - DO ENTUSIASMO PELAS ALMAS - (v.28-30) 
Felipe sentiu que o eunuco estava ansioso para entender a Palavra que lia. 
O Espírito Santo já estava preparando o eunuco. 
Felipe pergunta: “Entendes o que lês?”  
 

IV - DA FIDELIDADE À BÍBLIA - (v. 32-35)  
A Palavra de Deus é fiel. 
O evangelista tem que ser fiel a Palavra de Deus. 
O evangelista deve conhecer, ler e usar as Escrituras para evangelizar. 
 

V - DA DISPOSIÇÃO DE CONFESSAR - (v. 36-39) 
O eunuco confessou que não entendia, embora tenha lido. 
Queria saber e entender quem sofria. O servo ou o Messias. Felipe mostrou 
que era Jesus (Mc 10:45). O eunuco creu e foi batizado (At 10:47). 
“Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado” (Mc 
16:16; At 2:38; 16:30-31). 
 

CONCLUSÃO:  
O eunuco seguiu o seu caminho (v. 30). Nada mais se sabe sobre ele. 
Conta a tradição que o eunuco foi um missionário entre o seu povo, onde era 
um homem influente. 
A Bíblia é o livro que trata do encontro de Deus com o homem e do homem 
com Deus através de Jesus Cristo. 
 

Rubens Giglioni Rosenhein – Esboços de Sermões 
 
 
 
A SÍNTESE DA MENSAGEM BÍBLICA - MATEUS 6:9-15 
 

INTRODUÇÃO 
A Bíblia está dividida em quatro partes fundamentais que se constituem a 
base para toda a mensagem bíblica: A criação; a queda; a redenção; e a 
consumação. Estes temas estão presentes na oração modelo (Mt 6:9-15). 
 

TRANSIÇÃO: A oração modelo resume a Bíblia em quatro sínteses. 
 

I - A SÍNTESE DA CRIAÇÃO - (v. 9-10) 
Jesus dirige-se a Deus chamando-O de Pai. Deus é o único criador de todas as 
coisas. (Gn 1). Ele é o Pai nosso que cuida, cria, dirige, se faz presente e 
intervém. Oramos como filhos de Deus, reconhecendo os que O aceitaram 
como Salvador e Senhor. “Nosso” pressupõe relacionamento familiar (v. 9). 
Fala da onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Santifica o nome de 
Deus. Louvor e adoração. Não é possível orar sem sentir Cristo em nossa vida 
(v. 10). Se não há sentimento a oração é vã. É necessário entrega e 
compromisso com Deus. 
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II - A SÍNTESE DA QUEDA - (Gn 3:19) 
A queda retrata a desobediência do homem. A súplica pelo pão de cada dia 
significa a invocação da graça divina. Embora se colha o que plantou, a graça 
divina se faz presente. Jesus é o pão. O pão nosso de cada dia. É tudo o que 
precisamos, embora não mereçamos por causa do pecado. 
 

III - A SÍNTESE DA REDENÇÃO - (v. 12; Jo 3:16) 
Deus providencia a Salvação por meio de Cristo. Todo que se aproxima de 
Deus, arrependido e crendo em Jesus Cristo, recebe o perdão dos pecados. 
Torna-se um novo ser (I Cor 5:17; Ef 2:1). Na redenção a dívida foi paga por 
Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através da experiência do perdão, podemos 
perdoar os nossos devedores. 
 

IV - A SÍNTESE DA CONSUMAÇÃO - (v. 13)  
O reino de Deus se faz presente no mundo e caminha para sua consumação. 
Esse fato sucederá com a volta de Jesus Cristo - parousia. Será caracterizado 
pela: Destruição total e final de Satanás e seus anjos (Mt 25:41); formação da 
sociedade redimida (Mt 13:36-43); comunhão perfeita com Deus (Lc 13:28-
29) e  a justiça será feita, a verdade será zelada, a fé será vivida, o mal será 
vencido e o reino será manifestado. Com Deus reinaremos eternamente. 
 

CONCLUSÃO 
A oração modelo traduz o plano de Deus de forma sintética e profunda e 
expressa toda a mensagem bíblica. Devemos manter viva e presente em nossa 
vida a oração que Jesus ensinou. Jesus fala sobre o espírito que se produz na 
oração: Simplicidade (Mt 6:7-8), Constância (Lc 18:1), Vigilância (Mt 26:41), 
e Discrição (Mt 6:5-6). Jesus encoraja a vida de oração de seus discípulos 
salientando o grande amor e bondade de Deus, o poder de Deus, a sabedoria 
e onisciência de Deus (Mt 6:8). Jesus promete ouvir aos que estivessem 
orando, fortalecendo o seu poder e sua conquista diante de Deus (Mt 18:19-
20). 
 

Rubens Giglioni Rosenhein – Esboços de Sermões 
 
 
 
PACIÊNCIA, CONSOLO E ESPERANÇA – RM 15.4 
 

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de 
que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança” (Rm 
15.4),  
 

O apóstolo declara que as Escrituras do Antigo Testamento tinham o 
propósito de ensinar aos crentes do Novo Testamento. As coisas outrora 
escritas foram escritas para o nosso tempo.  
O Antigo Testamento não está desgastado; os apóstolos aprenderam dele. 
Nem cessou sua autoridade; ainda é certo, naquilo que ensina.  
 

I. A PACIÊNCIA DAS ESCRITURAS  
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1. Tal como elas inculcam.  
Paciência em toda designação da vontade divina.  
Paciência na perseguição humana e na oposição satânica. Paciência sob as 
cargas fraternais (Gl 6.2).  
Paciência para esperar que se cumpram as promessas divinas. 
2. Tal como elas demonstram por meio de exemplos. Jó triunfalmente 
paciente sob diversas aflições. José perdoando, pacientemente, a crueldade de 
seus irmãos, e suportando as falsas acusações de seu senhor. Davi, em muitas 
provações e sob muitas censuras, espera pacientemente pela coroa, e se 
recusa a injuriar a seu perseguidor. Nosso Salvador paciente sob todas as 
formas de provação.  
 

II. O CONSOLO DAS ESCRITURAS  
1. Tal como elas inculcam.  
Pedem-nos que nos elevemos acima do temor (Sl 46.1-3). Insistem conosco, 
para que pensemos pouco nas coisas transitórias.  
Ordenam-nos encontrar alegria em Deus.  
2. Tal como elas demonstram.  
Enoque andando com Deus.  
Abraão encontra em Deus o seu escudo e grande galardão.  
Davi se fortalece em Deus.  
Ezequias estende a carta perante o Senhor.  
 

III. A ESPERANÇA DAS ESCRITURAS  
As Escrituras pretendem operar em nós uma boa esperança.  
A esperança da salvação (1Ts 5.8).  
“A bendita esperança e a manifestação do nosso Salvador” (Tt 2.13).  
A esperança da ressurreição dos mortos (At 23.6).  
A esperança da glória (Cl 1.27). 
 

Charles Spurgeon – Esboços Bíblicos de Gênesis a Apocalipse - Volume 1 
 
 
 
A ESPADA DO SENHOR  
 

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas 
e medulas; e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração” (Hb 
4.12). 
 

I. AS QUALIDADES DA PALAVRA  
1. Ela é divina. É a Palavra de Deus.  
2. Ela é viva. "A palavra de Deus é viva". Em contraste com nossas palavras, 
que morrem, a Palavra de Deus continua viva. Ela tem vida em si mesma. Ela 
é a "semente viva e incorruptível". Ela cria vida aonde chega. Nunca pode ser 
destruída ou exterminada.  
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3. Ela é eficaz: "Viva e eficaz". Ela leva convicção e conversão. Ela dá consolo e 
confirmação. Ela tem poder para elevar-nos a grandes alturas de santidade e 
felicidade.  
4. Ela é cortante: "Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes". Ela 
fere menos ou mais a todos quantos nela tocam. Ela mata o farisaísmo, o 
pecado, a incredulidade, etc.  
5. Ela é penetrante. “Penetra até o ponto de dividir”. Ela abre o caminho para 
chegar ao coração endurecido. Ela penetra na menor abertura.  
6. É discriminadora. "Até ao ponto de dividir alma e espírito". Ela separa 
coisas muito parecidas: religião natural e religião espiritual. Ela separa o 
exterior do interior: religião interna e externa, "juntas e medulas".  
7. É discernente. "Apta para discernir os pensamentos e propósitos do 
coração". Ela retalha o homem como o açougueiro retalha a carcaça, e revela 
as faculdades e tendências secretas da alma.  
 

II: AS LIÇÕES QUE DAÍ DEVERÍAMOS APRENDER  
Que reverenciemos grandemente a Palavra, como realmente falada por Deus. 
Que nos acheguemos a ela, para despertamento de nossas próprias almas. Que 
nos acheguemos a ela, para buscar poder, quando lutamos nas batalhas em 
prol da verdade. Que nos acheguemos a ela em busca de força cortante, para 
matar nossos próprios pecados e ajudar-nos na destruição dos males do dia. 
Que lhe demos permissão para criticar-nos, e a nossas opiniões e projetos, 
atos e tudo quanto nos diz respeito. 
Bendiga a Deus pela eficácia da Palavra em sua alma! 
 

Charles Spurgeon – Esboços Bíblicos de Gênesis a Apocalipse - Volume 1 
 
 
 
O LIVRO PERDIDO - 2 CRÔNICAS 34.14 
 

Introdução 
Josias, décimo-sexto rei de Judá, começou a reinar com 8 anos de idade (v.1). 
Aos 16, iniciou a reforma espiritual e moral do povo (v.3). Aos 26, mandou 
restaurar o templo do Senhor (v.8). O sumo sacerdote Hilquias achou o livro 
da Lei que estava perdido dentro da Casa de Deus. 
 

I. Consideremos o Livro que Está Perdido 
Para os que o encontram, ele é a salvação! 
1. A Bíblia. No grego significa “os livros”. Ela contém 66 livros inspirados: 39 
no A.T. e 27 no N.T. Dizem que Walter Scott, o grande leviatã da literatura, no 
leito de morte, pediu a seu genro que lesse algo para ele. “Que livro?” 
perguntou o genro. “Há um só livro!” respondeu ele. Então, seu genro tirou 
dentre os milhares de livros da estante o Livro dos livros: a Bíblia. 
2. A Palavra de Deus (Hb 4.12; Tg 1.21,22). Mais penetrante que espada de 
dois gumes. 
3. Escritura (2 Tm 3.16,17). Toda ela é igualmente inspirada. 
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4. Oráculos ou palavras de vida (At 7.38). 
5. O livro mais lido e mais antigo do mundo em circulação. 
6. Sua estrutura. Embora sem prefácio, é uma biblioteca portátil com 66 livros. 
7. Seus ensinos. São próprios para todas as idades, classes sociais e 
intelectuais e para todas as raças: crianças, jovens e idosos; sábios e indoutos, 
ricos e pobres, crentes e não crentes, judeus e gentios. 
8. Livro do Senhor (Is 34.16). Os que são escritos pelo homem podem ser 
ultrapassados. Ele é eterno e sua luz brilha mais que o Sol no firmamento. 
Nem os anjos podem alterá-lo (Gl 1.8). 
 

II. Por que Está Perdido? 
1. Porque produz o mal? Onde este livro é lido, honrando e obedecido, o mal 
não prevalece. A Bíblia tem sido caluniada, rasgada e queimada, mas não 
destruída. 
2. É uma fonte seca? Os que bebem do lamaçal, não sentem o sabor da água 
pura deste manancial. 
3. É alheio à necessidade do homem? De modo algum. Ele revela a origem e o 
destino final do homem. Ao longo de 6.000 anos, o homem padece 
enfermidades e morre, mas o livro de Deus é vida para o corpo e o espírito. 
4. É pecado? Este livro desvia o homem do pecado, mas o pecador se desvia 
deste livro. 
Conclusão 
Queres conhecer a verdade? Lê a Bíblia (Rm 10.17). Cristo te esclarecerá 
(Ef 5.14). 
 

Orlando Boyer – 150 Estudos e mensagens de O. Boyer 
 
 
 
A BÍBLIA SAGRADA, A PALAVRA DE DEUS (2 TM 3.10-17)  
 

I. INTRODUÇÃO 
 A Bíblia, a Palavra de Deus, oferece o alimento genuíno e puro para o nosso 
crescimento espiritual. Sem ela é impossível crescer na fé e chegar à estatura 
de varão perfeito.  
 

II. SUA MENSAGEM E SUAS DIVISÕES: O AMOR DE DEUS (Gn 3.16)  
1. Velho Testamento: "Jesus virá" (Gn 3.15).  
2. Novo Testamento: "Jesus veio e voltará" (At 1.11; 1Ts 4.13-18).  
3. Novo Testamento: 27 livros - Velho Testamento: 39 livros. Total de livros: 
66 (Sub.Div.-ver.) 
 

III. NOMES DA BÍBLIA  
1. Escrituras (Jo 5.39).  
2. Palavra de Deus (Ef 6.17).  
3. Outros nomes (Sl 19.7-9).  
 

IV. FINALIDADES DA BÍBLIA  
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1. Dar testemunho de Jesus (Hb 1.1-2; Jo 5.39).  
2. Conduzir-nos à salvação pela fé em Cristo (Jo 20.30-31).  
3. Ensinar a verdade (Jo 17.17; 2Tm 3.15,16).  
4. Repreender-nos quando erramos (2Tm 3.16).  
5. Corrigir-nos, mostrando o caminho certo (2Tm 3.16).  
6. Educar na justiça (2Tm 3.16).  
7. Equipar para a vida (2Tm 3.17).  
8. Penetrar na alma, espírito, corpo e discernir os propósitos e pensamentos 
do coração (Hb 4.12).  
 

V. A NATUREZA DA BÍBLIA  
1. Ela é viva e eficaz (Hb 4.12).  
2. Ela é a verdade (Jo 17.17; Tt 1.2).  
3. É Deus revelando a sua vontade aos homens (Hb 1.1,2).  
4. É a garantia de que a revelação chegou até nós sem erros (2Pe 1.20,21).  
5. Podemos compreendê-la através da iluminação do Espírito Santo – 
Iluminação é aquela percepção interior que recebemos para entender a 
revelação (Jo 16.13).  
 

VI. COMO ASSIMILAR A BÍBLIA E A IMPORTÂNCIA DE COLOCÁ-LA EM 
PRÁTICA  
1. Ouvindo-a (Rm 10.17).  
2. Lendo-a (Ap 1.3).  
3. Estudando-a (At 17.11).  
4. Memorizando-a (SI 119.9-11).  
5. Meditando-a (Sl 1.2,3).  
 

VII. CONCLUSÃO 
Temos a felicidade de ter em nossas mãos o maior tesouro que a humanidade 
poderia conhecer. A Bíblia é a única garantia para a verdadeira felicidade do 
homem. Saibamos tirar o maior proveito possível. 
 

Adelson Damasceno Santos – Pregando com Poder - Volume 4 
 
 
 

A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS - 2 TM 3:16 
 

I. Introdução  
A. A maior das perguntas  

1. A Bíblia é realmente a Palavra de Deus?  
2. Se não é, estamos perdendo tempo.  
3. Se é, nada se lhe compara em importância.  

B. Acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus.  
C. Por quê?  
 

II. Corpo  
A. Por sua unidade e perfeição  

1. Que grande biblioteca ela é!  
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a. Mais de 40 escritores diferentes.  
b. Escrita em um período de mais de 1600 anos.  
c. Todos concordam em um único tema central.  
2. Comparada a qualquer outra literatura, é um gigante.  
a. Os grandes clássicos se apequenam diante dela.  
b. Os livros das seitas não se comparam a ela.  
3. Não há contradições. Ela tem sempre razão.  

B. Por suas profecias cumpridas  
1. As muitas profecias.  
a. Os impérios da profecia de Daniel.  
b. O retorno de Israel e a subsequente dispersão.  
2. Profecias a respeito de Cristo.  
a. Seu nascimento (Is 7:14).  
b. O local de seu nascimento (Mq 5:2).  
c. Sua rejeição e morte (Is 53).  
3. Profecias sobre os últimos dias.  
a. O retorno dos judeus à sua terra natal (Ez 37).  
b. A ascensão da Rússia (Ez 38-39).  

C. Por sua precisão científica  
1. A Bíblia não é primariamente um livro de ciências.  
2. No entanto, quando fala de algum fato científico, é precisa.  
a. A criação do ser humano (Gn 1:26-28; 2:7-25). 
b. A vida no sangue (Lv 17:11).  
c. A redondeza da Terra (Is 40:22).  
d. A Terra no espaço (Jó 26:7).  
e. A rotação da Terra (Lc 17: 34-36).  

D. Porque sua precisão é garantida por Jesus Cristo  
1. "O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão" (Mt 24:35).  
2. "A Escritura não pode ser quebrada" (Jn 10:35).  
3. "Para que as Escrituras sejam cumpridas" (Mc. 14:49).  
4. As coisas que os seres humanos não acreditam na Bíblia são confirmadas 
por Cristo.  
a. A criação (Mt 19:4-6).  
b. Noé (Mt. 24:37-39).  
c. Sodoma (Lc 17:39).  
d. Jonas (Mt 12:39-41).  

E. Porque funciona  
1. "Creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo" (At 16:31).  
2. Uma nova criatura (2 Co 5:17).  
3. É útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça (2 Tm 3:16, 17).  

 

III. Conclusão  
A. Permita que a Palavra trabalhe em você  
B. Dê a ela liberdade sobre sua vida  
C. Responda aos seus ensinamentos 
 

Roger F. Campbell - Predique por un año Vol. 1 
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O LIVRO PARA TODOS OS TEMPOS - SL 119.103-105 
 

I. Introdução  
A. O salmista considerou suficiente a Palavra de Deus  
1. Ele passou a amar seus ensinamentos  
2. Ele a viu como uma lâmpada para seus pés e uma lâmpada para seu 
caminho  
B. Paulo declarou que a Bíblia era um livro para todos os tempos  
1. Ele a considerou útil em todas as situações (2 Tm 3:16)  
2. Como podemos aplicar a confiança de Paulo na Palavra de Deus à vida 
cotidiana?  

 

II. Corpo  
A. Leia a Bíblia quando tiver medo de falar (Ex. 4: 10-12)  
1. Leia o chamado de Moisés para livrar Israel da escravidão (Ex. 3)  
2. Moisés se sentia incapaz, não era um bom orador  
a. Também somos chamados a libertar as pessoas da servidão  
b. Devemos ser testemunhas do Senhor (At 1:8)  
3. Deus promete nos dar as palavras que precisamos (Jr 1:9)  
4. Pense na resposta do Senhor ao medo de Moisés  
a. "Quem deu a boca ao homem?"  
b. "Estarei com a sua boca"  
B. Leia a Bíblia quando se sentir fraco (Is 40: 28-31)  
1. Os encargos da vida muitas vezes nos privam de nossa força  
2. Nossos problemas nunca pegam Deus de surpresa  
3 Deus é a nossa força em tempos difíceis (Sl 46:1)  
4. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças (vv. 29-31)  
5. Podemos fazer tudo em Cristo que nos fortalece (Fp 4:13) 
C. Leia a Bíblia quando estiver cheio de medo (Is 41:10-13)  
1. Medo e fé são opostos: a fé vence o medo  
2. A Bíblia é a fonte da fé (Rm 10:17)  
3. Pense nos múltiplos "Não temas" na Bíblia  
4. Leia as promessas de força e proteção para Isaías (vv. 10-13) 
D. Leia a Bíblia quando o tentador estiver próximo a você (1Co 10:13)  
1. As tentações são limitadas àquelas comuns a todos  
2. As tentações são limitadas ao que podemos vencer  
3. Jesus é o nosso exemplo quando vem a tentação (Mt 4)  
4. Jesus venceu o tentador citando as Escrituras, e também podemos fazê-
lo.  

 

III. Conclusão  
A. Deus atende às nossas necessidades específicas  
1. Descobrimos onde estamos lendo a Bíblia  
2. Tiago chamou a Bíblia de espelho  
B. A Bíblia nos muda de quem somos para quem deveríamos ser 
1. Quanto tempo você passa diariamente na Palavra de Deus?  
2. Leia todos os dias e aplique o livro em todos os momentos. 
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O QUE VOCÊ DIZ... E O QUE DEUS DIZ 
 

Para todas as coisas negativas que somos tentados a afirmar, Deus tem uma 
correspondente resposta positiva: 
 

Você diz: Isto é impossível! 
Deus diz: Todas as coisas são possíveis (Lc 18.27). 
 

Você diz: Estou muito cansado! 
Deus diz: Eu te darei descanso (Mt 11.28-30). 
 

Você diz: Estou sempre preocupado e frustrado! 
Deus diz: Lance sobre mim suas preocupações (1Pe 5.7). 
 

Você diz: Ninguém me ama! 
Deus diz: Eu te amo (Jo 3.16; 13.34). 
 

Você diz: Eu não posso continuar! 
Deus diz: A minha graça te basta (2Co 12.9; Sl 91.15). 
 

Você diz: Estou desorientado! 
Deus diz: Eu dirigirei o seu caminho (Pr 3.5-6). 
 

Você diz: Eu não tenho condições de realizar tal tarefa! 
Deus diz: Você pode fazer todas as coisas (Fp 4.13). 
 

Você diz: Eu não sou capaz! 
Deus diz: Eu sou capaz (2Co 9.8). 
 

Você diz: Isto não vale a pena! 
Deus diz: Isto valerá a pena (Rm 8.28). 
 

Você diz: Eu não posso me perdoar! 
Deus diz: Eu te perdoo (1Jo 1.9; Rm 8.1). 
 

Você diz: Eu não consigo suprir! 
Deus diz: Eu satisfarei todas as suas necessidades (Fp 4.19). 
 

Você diz: Estou com medo! 
Deus diz: Eu não te dei espírito de fraqueza (2Tm 1.7). 
 

Você diz: Eu não tenho fé suficiente! 
Deus diz: Eu tenho dado a cada um uma medida de fé (Rm 12.3). 
 

Você diz: Eu não sou inteligente o suficiente! 
Deus diz: Eu te darei sabedoria (1Co 1.30). 
 

Você diz: Eu me sinto sozinho! 
Deus diz: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei (Hb 13.5-6). 
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BÍBLIA, INÍCIO E FIM: O QUE INICIA NO GENESIS TERMINA NO 
APOCALIPSE  
 

A primeira palavra do Gênesis: "No princípio criou Deus os céus e a terra" - 
Gn 1.1.  
Uma das últimas palavras do Apocalipse é: "Vi novo céu e nova terra" - Ap 
21.1.  
Gn: "Ao ajuntamento das águas chamou Mar" - Gn 1.1.  
Ap: "E o Mar já não existe" - Ap 21.1.  
Gn: "As trevas chamou noite" - Gn 1.5.  
Ap: "Lá não haverá noite" - Ap 21.25.  
Gn: "No dia em que dele comeres, morrerás" - Gn 2.17.  
Ap: "Não haverá mais morte" - Ap 21.4.  
Gn: " Maldita é a terra por tua causa" - Gn 3.17.  
Ap: Não mais haverá maldição - Ap 22.8.  
Gn: "O homem afastou-se da presença de Deus" - Gn 3.24.  
Ap: "Verão sua face" - Ap 22.4. 
Gn: A primeira habitação do homem foi um jardim à beira de um rio - Gn 
22.10.  
Ap: A eterna habitação do homem redimido será ao lado de um rio que corre 
para sempre do trono de Deus - Ap 22.1. 
 

Genésio Santos – Arsenal de Mensagens para Pregadores 
 
 
 
TEXTOS DOS OBREIROS CRISTÃOS (DESCULPAS QUE DAMOS PARA NÃO 
IRMOS A CRISTO) 
 

Quando se prega o Evangelho para pessoas incrédulas, muitas vezes elas 
apresentam as mais variadas desculpas para não ir até a igreja, ou aceitar 
decididamente a mensagem de Jesus. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus revelada, 
é tão maravilhosa e completa que oferece respostas para todas as ‘desculpas’ 
que as pessoas possam dar. Veja aqui alguns exemplos: 
 

Hoje não 
Js 24:15 ‘‘Escolhei hoje.’’ 
1 Rs 18:21 ‘‘Até quando coxeareis?’’ 
Pv 27:1 ‘‘Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá 
o dia.’’ 
Is 55:6 ‘‘Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 
perto.” 
2 Co 6:2 ‘‘Agora é o tempo aceitável.’’ 
At 22:16 ‘‘E agora, por que te deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus 
pecados, invocando o nome do Senhor.’’ 
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É demasiado tarde 
Ez 33:19 ‘‘E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e 
justiça, ele viverá por isto mesmo.’’ 
Rm 10:13 ‘‘Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.’’ 
Jo 6: 37 ‘‘Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim, de maneira 
nenhuma o lançarei fora.’’ 
 

Tentaram uma vez e falharam 
Ele é capaz de: 
Libertar-nos, Dn 3:17 
Cumprir as promessas, Rm 4:21 
Guardar nosso tesouro, 2 Tm 1:12 
Salvar completamente, Hb 7:25 
Guardar-nos de cair, Jd 24 
 

Muitos mistérios 
Dt 29:29 ‘‘As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus...’’ 
Jo 13:7 ‘‘Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas 
tu o saberás depois.’’ 
At 1:7 ‘‘E disse-lhes (Jesus): Não vos pertence saber o tempo ou as estações 
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.’’ 
1 Co 13:12 ‘‘Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos 
face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou 
conhecido.’’ 
 

Não necessito de um salvador 
Jo 3:18 ‘‘Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus.’’ 
Jo 3:36 ‘‘Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no 
Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.’’ 
Rm 3:23 ‘‘Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.’’ 
Rm 6:23 ‘‘Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 
é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.’’ 
Hb 2:3 ‘‘Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande 
salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois 
confirmada pelos que a ouviram;’’ 
 

Deus é amor; não há perigo 
Mt 22:13 ‘‘Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e 
lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.’’ 
Lc 13:3 ‘‘não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo 
perecereis.’’ 
2 Pe 2:4 ‘‘Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-
os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando 
reservados para o juízo;’’ 
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Há muitos hipócritas na Igreja 
Jó 8:13 ‘‘Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus; e a 
esperança do hipócrita perecerá.’’ 
Mt 7:1 ‘‘Não julgueis, para que não sejais julgados.’’ 
Rm 14:12 ‘‘De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.’’ 
1 Pe 4:8 ‘‘Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque 
o amor cobrirá a multidão de pecados.’’ 
 

Será custoso para mim 
Sl 116:12 ‘‘Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?’’ 
Mc 8:36 ‘‘Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a 
sua alma?’’ 
Lc 18:29-30 ‘‘Na verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, 
ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de 
receber muito mais neste mundo e, na idade vindoura, a vida eterna.’’ 
1 Pe 2:24 ‘‘Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o 
madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; 
e pelas suas feridas fostes sarados.’’ 
 

Não posso deixar meus velhos amigos 
Ex 23:2 ‘‘Não seguirás a multidão para fazeres o mal; nem numa demanda 
falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito.’’ 
Pv 13:20 ‘‘Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será 
afligido.’’ 
1 Co 15:33 ‘‘Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons 
costumes.’’ 
2 Co 6:14 ‘‘Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que 
sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as 
trevas?” 
 

Serei perseguido 
Mt 5:11 ‘‘Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-
vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram 
os profetas que foram antes de vós.’’ 
2 Tm 3:12 ‘‘E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus 
padecerão perseguições.’’ 
Ap 2:10 ‘‘Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará 
alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; ... Sê fiel até a morte, e dar-
te-ei a coroa da vida.’’ 
 

Bíblia Thompson 
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ONDE ENCONTRAR AUXÍLIO NA BÍBLIA, QUANDO ESTIVER... 
 

AMARGURADO OU CRÍTICO - I Coríntios cap. 13 
ANGUSTIADO - Salmo 51; Mateus cap. 5 vers. 4; João cap. 14; II Coríntios cap. 
1 vs. 3-4; I Tessalonicenses cap. 4, vs. 13 a 18 
ANSIOSO - Salmo 46; Mateus cap. 6 vs. 19 a 34; Filipenses cap. 4 v.6; I Pedro 
cap.5 vs. 6-7 
AUSENTANDO-SE DO LAR - Salmo 121; Mateus cap. 10 vs.16 a 20 
CANSADO - Salmo 90; Mateus cap. 11 vs. 28 a 30; I Coríntios cap. 15 v. 58; 
Gálatas cap.6 vs. 9-10 
ARREPENDIDO E TRISTE - Salmo 4; Salmo 42; Lucas cap.11 vs. 1 a 13; João 
cap. 17; I João cap. 5 vs. 14-15 
DEPRIMIDO - Salmo 34 
AMEAÇADO - Salmo 91; Salmo 118:5-6; Lucas cap. 8 vs. 22 a 25 
DESENCORAJADO - Salmo 23; Salmo 55:22; Mateus cap. 5 vs. 11-12; II 
Coríntios cap. 4 vs. 8 a 18; Filipenses cap. 4 vs. 4 a 7 
DESVIADO - Salmo 51; I João cap. 1 vs. 4 a 9 
EM DIFICULDADES - Salmo 16; Salmo 31; João cap. 14 vs. 1 a 4; Hebreus cap. 
7 v. 25 
EM DÚVIDA - Mateus cap. 8 v. 26; Hebreus cap. 11 
ENFERMO OU NA DOR - Salmo 38; Mateus cap. 26 v. 39; Romanos cap. 5 vs. 3 
a 5; II Coríntios cap. 12 vs. 9 e 10; I Pedro cap. 4 vs. 12,13 e 19 
ENFRENTANDO CRISE - Salmo 121; Mateus cap. 6 vs. 25 a 34; Hebreus cap. 4 
v. 16 
FALTA A FÉ - Salmo 42:5; Hebreus cap. 11 
FALTAM OS AMIGOS - Salmo 41:9-13; Lucas cap. 17 vs. 3-4; Romanos cap.12 
vs. 14-21; II Timóteo cap. 4 vs. 16 a 18 
NECESSITANDO ORIENTAÇÃO - Salmo 32:8 
NECESSITANDO PAZ - João cap. 14 vs. 1 a 4; João cap. 16 v. 33; Romanos cap. 
5 vs. 1 a 5; Filipenses cap. 4 vs. 6-7 
NECESSITANDO PROTEÇÃO DE DEUS - Salmo 27:1-6; Salmo 91; Filipenses 
cap. 4 v. 19 
NECESSITANDO REGRAS PARA VIVER - Romanos cap. 12 
PREOCUPADO - Mateus cap. 6 vs. 19 a 34; I Pedro cap. 5 vs. 6-7 
PROTEGIDO - Salmo 18:1-3; Salmo 34:7 
COM MEDO - Salmo 34:4; Mateus cap. 10 v. 28; II Timóteo cap. 1 v. 7; Hebreus 
cap. 13 vs. 5-6 
SOLITÁRIO - Salmo 23; Hebreus cap.13 vs. 5-6 
TENTADO - Salmo 1; Salmo 139:23,24; Mateus cap.26 v. 41; I Coríntios cap.10 
vs. 12 a 14; Filipenses cap.4 v. 8; Tiago cap. 4 v. 7; II Pedro cap. 2 v. 9; II Pedro 
cap. 3 v. 17 
TRISTE - Mateus cap. 5 v. 4; II Coríntios cap. 1 vs. 3,4 
VENCIDO - Salmo 6; Romanos cap. 8 vs. 31 a 39; I João cap. 1 vs. 4 a 9 
VIAJANDO - Salmo 121 
AGRADECIDO - Salmo 100; I Tessalonicenses cap. 5 v. 18; Hebreus cap. 13 v.  
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BÍBLIA SAGRADA: O LIVRO DA ESPERANÇA 
 
A Bíblia Sagrada traz esperança... 
 

... de dias melhores 
- Para você (Jó 11.18-19; Salmo 27.14) 
- Para seus entes queridos (Salmo 37.18-19; Isaías 61.9-10) 
- Para aqueles que sofrem (Jó 5.15-16; Salmos 9.18; 40.1-3) 
 
... de justiça 
- Para uma questão difícil (Lamentações 3.58-59; Gálatas 5.5) 
- Para alguém que foi injustiçado (Isaías 26.8-9; Filipenses 1.20) 
- Em nossa sociedade (Jeremias 32.38-41) 
 
... de um futuro feliz 
- Aqui neste mundo (Provérbios 24.14; Jeremias 29.11; 31.17; 1Pedro 1.13-
16) 
- No porvir (1Coríntios 15.19-20; Colossenses 1.3-6) 
 
... depois de uma derrota 
- Para aprender a se reerguer (Salmo 43.5; Ezequiel 37.11-14; 
2Tessalonicenses 2.16-17) 
- Para construir novos sonhos (Provérbios 13.12; 23.18; Romanos 5.3-4) 
- Para perseguir novos desafios (Salmo 71.14-16) 
 
... para uma sociedade corrompida 
- Por meio da oração (2Coríntios 1.8-11) 
- Por meio da fé (Romanos 5.5; 15.13) 
 
... para os feridos 
- No corpo (Eclesiastes 11.10) 
- Na alma (Jó 14.7-9; Romanos 12.2) 
 
... para os que não têm mais nada 
- Um recomeço (Colossenses 1.23; Romanos 12.12) 
- Um novo horizonte (Efésios 1.18-19) 
- Reconstruindo a autoestima (Salmo 31.16-17) 
 
... para os que esperam em Deus 
- A espera no Senhor não é vã (Salmo 62.5; Lamentações 3.25; Hebreus 
10.23) 
- A esperança é invisível (Romanos 8.24-25) 
- Quem espera colhe os frutos (Jeremias 17.7-8; 1Coríntios 9.10) 
- Deus é socorro sempre presente (Salmo 46.1-3) 
 
... para os relacionamentos despedaçados 
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- Com seu cônjuge (Efésios 5.22-25) 
- Com seus amigos e familiares (2Coríntios 5.18; Efésios 2.13-14) 
 
... quando não há mais fé 
- Como recuperar a esperança? (Romanos 15.13) 
- Como voltar a crer? (2Coríntios 5.7; Hebreus 11.1; 12.1-3) 
- Como voltar a sorrir? (Salmos 27.14; 30.5b) 
 
... quando tudo parece perdido 
- Jesus nos encontrou (Romanos 5.8-10) 
- Nossa esperança é nossa força (1Timóteo 4.10) 
 
... em tempos de angústia 
- Na solidão (Salmo 25.15-18) 
- Na depressão (João 16.22) 
- No desamparo (Salmo 119.116) 
 
... em meio à dor 
- Na enfermidade (Jeremias 17.14) 
- No luto (Salmo 18.28; 1Tessalonicenses 4.14) 
 
... em Jesus, nosso refúgio 
- Uma rocha inabalável (Salmo 71.3; Mateus 7.24-27) 
- Esperança de uma vida feliz (Apocalipse 21.6-7) 
- Esperança de salvação (1Tessalonicenses 5.8-10) 
 
Sociedade Bíblica do Brasil 
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PALAVRA DE DEUS: BASE PARA A FAMÍLIA, A IGREJA E A SOCIEDADE  
 
A Bíblia Sagrada reúne histórias e conselhos úteis para todos os momentos da 
vida. São ensinamentos e reflexões com os quais podemos repensar nossa 
maneira de ser e de agir. São valores fundamentais para a família, a igreja e a 
sociedade.  
Leia, viva e compartilhe a Bíblia Sagrada em seu dia a dia, começando pelos 
temas e passagens sugeridos a seguir. "Feliz a nação que tem o SENHOR como 
o seu Deus!" (Sl 33.12)  
 
Amor  
Êx3.6 - O amor de Deus é tão grande que não pode ser medido.  
Sl 100.5 - O amor de Deus dura para sempre.  
Lm 3.22-23 - O amor de Deus se renova a cada manhã.  
Mt 5.43-48 - Jesus pede que amemos a todos, inclusive os inimigos.  
Mt 22.36-40 - O resumo dos mandamentos é amar a Deus e ao próximo.  
1Co 13.1-13 - O amor é o dom mais importante.  
1Jo 4.19-21 - Amamos porque Deus nos amou primeiro.  
 
Educação  
Dt 6.1-9 - Devemos ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos.  
SI 25.4 - É importante compreender o que Deus ensina na sua Palavra.  
Pv 1.8-9 - O ensino dos pais pode aperfeiçoar o caráter dos filhos.  
Pv 22.6 - O ensino recebido na infância nos acompanha por toda a vida.  
Mt 7.28-29 - Jesus ensinava com autoridade, e as pessoas gostavam disso.  
Mt 11.25-30 - Jesus nos convida a aprender com ele.  
2Tm 3.14-17 - A Palavra de Deus é útil para o ensino.  
 
Esperança  
Jó 5.8-16 - Deus dá esperança aos fracos.  
Sl 62.5-7 - Depositemos nossa esperança em Deus.  
SI 145.15 - Todos os seres vivos olham para Deus com esperança.  
Ez 37.1-14 - A Palavra faz o povo reviver, trazendo-lhe esperança.  
Rm 5.1-5 - A esperança depositada em Deus não nos decepciona.  
1Co 15.12-20 - Em Cristo, a nossa esperança não se limita a esta vida.  
1Pe 3.15 - Os cristãos devem estar preparados para explicar a sua esperança.  
 
Fé e confiança  
SI 37.3-6 - Coloquemos nossa vida nas mãos do Senhor.  
Is 40.27-31 - O Senhor dá novas forças aos que nele confiam.  
Hc 3.17-19 - Confiemos em Deus em meio às aflições.  
Mc 10.13-16 - Recebamos o Reino de Deus como as crianças.  
Lc 7.1-10 - Jesus fica admirado com a fé de um oficial romano.  
Rm 1.16-17 - Deus nos aceita por meio da fé em Jesus.  
Hb 11.1-40 - Pela fé é possível conseguir a aprovação de Deus. 
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Honestidade  
Lv 19.35-36 - Sejamos honestos no comércio.  
Dt 19.14 - Sejamos honestos para com nossos vizinhos. 
Sl 112.5-6 - Quem administra honestamente seus negócios é feliz.  
Pv 10.2 - Aquilo que se consegue desonestamente não vale nada.  
Pv 14.2 - A honestidade agrada a Deus.  
Pv 20.7 - Os filhos de um pai honesto são felizes.  
Pv 20.23 - Deus detesta a desonestidade.  
 
Humildade  
2Sm 22.26-30 - Deus salva os humildes, mas humilha os orgulhosos.  
Pv 16.18-19 - O orgulho conduz à destruição.  
Jo 13.1-15 - Jesus lavou os pés dos discípulos.  
Rm 12.16 - Não sejamos orgulhosos ou pretensiosos, mas humildes.  
Ef 2.8-9 - Sejamos humildes, pois a salvação é presente de Deus.  
Fp 2.5-11 - Jesus foi humilde.  
1Pe 5.5-7 - Sirvamos uns aos outros com humildade.  
 
Integridade  
Gn 6.1-22 - Deus se agradava de Noé, pois ele era íntegro.  
Jó 1.1-5 - Jó foi uma pessoa íntegra.  
Sl 15.1-5 - A pessoa íntegra está sempre segura.  
Pv 11.20 - Deus se alegra com as pessoas íntegras.  
Lc 16.10 - Sejamos íntegros nas pequenas coisas.  
Hb 13.18 - A pessoa íntegra tem a consciência limpa.  
Tg 3.9-12 - Sejamos íntegros no falar.  
 
Justiça  
Dt 10.17-18 - Deus é justo e não aceita suborno.  
Dt 16.18-20 - Todos devem ser julgados com justiça e honestidade.  
Pv 12.17 - A verdade e a justiça andam juntas.  
Pv 21.2-3 - Deus julga as intenções humanas.  
Mt 7.1-5 - O costume de julgar os outros é perigoso.  
Jo 3.14-20 - Deus enviou Jesus para salvar o mundo, não para julgá-lo.  
Jo 8.1-11 - Quem não tem pecado atire a primeira pedra.  
 
Paz  
Nm 6.24-26 - Deus nos abençoa com a sua paz.  
SI 4.8 - Quem confia em Deus dorme em paz.  
Mt 5.9 - Os pacificadores são felizes.  
Jo 14.27 - Jesus nos deixa a sua paz.  
Rm 12.17-21- No que depender de nós, vivamos em paz com todos.  
Fp 4.6-7 - A paz de Deus nos guarda.  
Cl 3.15 - Que a paz de Cristo oriente as nossas decisões.  
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Perdão  
SI 32.1-11- A pessoa a quem Deus perdoa é feliz.  
SI 51.1-19 - O rei Davi pediu perdão a Deus.  
Is 55.6-7 - Deus perdoa completamente. 
Mt 18.21-35 - Perdoemos sempre e sinceramente.  
Lc 11.1-4 - Que o Senhor nos perdoe como perdoamos os outros.  
Ef 4.32 - Perdoemos como Jesus nos perdoou.  
1Jo 1.8-9 - Deus nos perdoa.  
 
Sabedoria e prudência  
1Rs 3.5-28 - Salomão pediu sabedoria a Deus para governar o seu povo.  
Pv 1.1-7 - A sabedoria precisa ser valorizada.  
Pv 8.1-36 - Deus criou a sabedoria, e nela há vida.  
Pv 24.3-6 - Construa a sua vida sobre a sabedoria e a prudência.  
Mt 7.24-27 - Alicerçar a vida nos ensinos de Jesus é ser sábio.  
1Co 1.18-31 - Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus.  
Tg 3.13-18 - A verdadeira sabedoria produz boas ações.  
 
Solidariedade  
Lv 19.14 - Todos merecem respeito e solidariedade.  
Rt 1.1–4.22 - A solidariedade, a fé e a esperança caminham juntas.  
2Sm 9.1-12 - Davi foi solidário para com o filho do seu amigo Jônatas.  
Lc 10.25-37 - Sejamos solidários como o bom samaritano.  
2Co 9.1-15 - A solidariedade agrada a Deus.  
Fp 2.1 - Quem está unido com Cristo é solidário.  
Fm 1-25 - Exerçamos a solidariedade, como Paulo fez com Onésimo.  
 
Trabalho  
Gn 2.1-4 - Deus trabalhou e descansou.  
Gn 2.15 - Deus confiou ocupações ao ser humano.  
Gn 3.17-19 - O pecado tornou o trabalho um fardo.  
Sl 127.1-2 - Não é bom trabalhar demais; o sustento vem de Deus.  
Pv 6.6-11 - Sigamos o exemplo das formigas.  
Ec 4.4-6 - Trabalhar, sim. Ser ambicioso, não.  
2Ts 3.6-13 - Trabalhemos e façamos o bem. 
 
União  
Ec 4.9-12 - Unidos somos mais fortes.  
Mc 3.24-26 - A desunião leva à ruína.  
Jo 15.1-17 - Quem está unido com Jesus produz bons frutos.  
Jo 17.21-23 - Jesus ora pela união dos seus seguidores.  
At 2.42-47 - A união era a marca distintiva dos primeiros cristãos.  
1Co 1.10-17 - A família de Deus deve ser unida.  
Fp 2.1-4 - Vivamos em união e harmonia.  
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Verdade  
SI 25.4-5 - Vivamos de acordo com a verdade.  
Pv 8.7-8 - A sabedoria combina com a verdade.  
Pv 25.18 - A pessoa mentirosa é perigosa.  
Jo 8.31-32 - A verdade liberta.  
Jo 14.6 - Jesus é a verdade.  
2Co 13.8 - Não podemos fazer nada contra a verdade.  
Ef 4.25 - Digamos a verdade.  
 
Sociedade Bíblica do Brasil 
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O TEMA CENTRAL DA BÍBLIA 
 
Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo no-lo declara em Lucas 24.44 e 
João 5.39. (Ler também Atos 3.18; 10.43; Apocalipse 22.16). Se olharmos de 
perto, veremos que, em tipos, figuras, símbolos e profecias, Ele ocupa o lugar 
central das Escrituras, isto além da sua manifestação como está registrada em 
todo o Novo Testamento. 
Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher (Gn 3.15). 
Em Êxodo, é o Cordeiro Pascoal. 
Em Levítico, é o Sacrifício Expiatório. 
Em Números, é a Rocha Ferida. 
Em Deuteronômio, é o Profeta. 
Em Josué, é o Capitão dos Exércitos do Senhor. 
Em Juízes, é o Libertador. 
Em Rute, é o Parente Divino. 
Em Reis e Crônicas, é o Rei Prometido. 
Em Ester, é o Advogado. 
Em Jó, é o nosso Redentor. 
Nos Salmos, é o nosso socorro e alegria. 
Em Provérbios, é a Sabedoria de Deus. 
Em Cantares de Salomão, é o nosso Amado. 
Em Eclesiastes, é o Alvo Verdadeiro. 
Nos Profetas, é o Messias Prometido. 
Nos Evangelhos, é o Salvador do Mundo. 
Nos Atos, é o Cristo Ressurgido. 
Nas Epístolas, é a Cabeça da Igreja. 
No Apocalipse, é o Alfa e o Ômega; é o Cristo que volta para reinar. 
 
 
 
A BÍBLIA  
 
A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, 
a ruína dos pecadores e a felicidade dos crentes.  
Suas doutrinas são santas, seus preceitos obrigatórios e seus desígnios 
imutáveis.  
Leia para crer, acredite para sua segurança e pratique para ser santo.  
É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do 
soldado e a cartilha do cristão.  
É aqui onde o paraíso é restaurado, o céu se abre e os portões do inferno são 
descobertos.  
Cristo é o assunto do estudo, o nosso bem é o seu desígnio e o seu fim, a glória 
de Deus.  
Ela deve nos inundar a memória, governar o coração e guiar os pés. Deve ser 
lida devagar, diariamente e em atitude de oração.  
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É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Ela se oferece 
com vida, será aberta no dia do julgamento e durará para sempre. 
Autor desconhecido / Adolfo Robleto - 501 Ilustraciones Nuevas 
 
 
 
MALA CHEIA 
 
Certo jovem crente se preparava para sua primeira viagem missionária, a uma 
missão de curto prazo no sertão nordestino. Quando seu amigo veio buscá-lo, 
perguntou-lhe: 
- Já arrumou suas coisas, vamos? Tudo pronto? 
- Quase, respondeu ele, só falta pôr mais umas coisinhas na mala... 
E começou a ler uma lista: 
* um mapa 
* uma lâmpada 
* uma bússola 
* um espelho 
* alguns livros de poesia 
* algumas biografias 
* uma coletânea de cartas antigas 
* um livro de cânticos 
* um livro de histórias 
* um prumo 
* um martelo 
* uma espada 
* um capacete... 
... A essas alturas, o amigo já estava apavorado: 
- Mas, colega, o carro já está cheio, não vai dar para você levar tudo isso! 
- Acalme-se, está tudo aqui!, e mostrou-lhe sua Bíblia. 
 
 
 
A MENSAGEM NÃO ENTREGUE 
 
Há muitos anos atrás um rapaz escreveu uma carta a uma jovem propondo-
lhe casamento. Ele deixou bem claro que a falta da resposta dela seria 
considerada como uma recusa ao seu pedido. Ela escreveu imediatamente, 
ansiosa por aceitá-lo, mas como o dia estava muito chuvoso, o irmão dela 
ofereceu-se para levar a carta ao correio. 
Depois disto ela nunca mais viu o seu amado. Mais tarde ela soube que ele 
havia se casado com outra pessoa. Vinte e cinco anos se passaram e a família 
mudou-se para outra casa. Durante a mudança foi encontrado um casaco do 
irmão daquela jovem. 
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Ao serem examinados os bolsos foi encontrada uma carta – amarela e 
amarrotada! 
A carta nunca chegou às mãos do homem a quem ela amava. Oh, tragédia da 
mensagem que não foi entregue! 
Deus também tem dado a cada um de nós uma Carta de Amor para ser 
entregue a alguém muito especial, esteja perto ou distante. É a Palavra de 
Deus. Estamos entregando-a a quem interessa? Que sejamos semeadores 
dessa santa Semente! Ela vai frutificar para a felicidade de alguém! 
Anônimo – Blog Páginas Ilustrativas 
 
 
 
O CÃO QUE COMEU AS ESCRITURAS NO CAMPO MISSIONÁRIO 
 
Conta o célebre missionário Dr. Moffat que numa ocasião um chefe negro veio 
a seu encontro, lamentando dolorosamente. 
- Que se passa com você? - perguntou o missionário. 
- Ah! Ah! - gemia o negro. 
- Vamos, homem, diga-me o que acontece, e não te lamentes tanto. 
- Meu senhor, é que aqui vai acontecer outra coisa terrível - disse o negro. 
- Mas que pode acontecer? Como? 
- Meu cão para mais nada me vai servir. 
- Por que não? - disse alarmado o Dr. Moffat, sabendo que a posse mais valiosa 
daquele chefe era o seu próprio cão. 
- Porque foi ele quem comeu uma folha de minha Bíblia. 
O Dr. Moffat ficou muito contente ao ver assim um sinal bem claro de que a 
Bíblia estava sendo apreciada. Mas suspeitava que este chefe tinha algo mais 
a dizer-lhe e não se enganou. 
- Isto não lhe fará mal, respondeu o missionário. Tem aparência de estar 
enfermo? 
- Mas já não me servirá para nada. Comeu as palavras da Bíblia e agora ficará 
tão manso que não se atirará mais sobre os ladrões. 
O missionário compreendeu então que o negro não se preocupava tanto pela 
perda da folha da Bíblia como pela perda do cão. 
Aquele homem tinha observado os efeitos produzidos pela Bíblia na vida de 
seu povo. 
Muitos homens violentos, intrigantes e ladrões, tinham-se tornado humildes, 
pacíficos e bondosos. Estava contente, satisfeito de que seus súditos   
experimentaram semelhante mudança pelo poder do Evangelho. Mas não 
queria tal mudança para seu cão. Temia que por ele ter engolido uma folha da 
Bíblia, nele se fizessem sentir os mesmos efeitos. 
- Por teu cão ter engolido uma folha da Bíblia - disse o pastor - isto não lhe 
trará mal nem bem. 
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Meu desejo, amigo, é que você receba em seu coração as verdades do 
Evangelho, para que alimente sua alma e seja fortalecido. Isto é o que Jeremias 
expressa ao dizer: 
“Achando tuas palavras logo as comi; e, tua palavra foi para mim gozo e alegria 
do meu coração”. - Jr 15:16. 
J.R.C. / D. P. Silva - Mil Ilustrações 
 
 
 
MAL QUE SE TORNOU BEM 
 
Conta-se que certo colportor estava vendendo exemplares da Bíblia nos 
vagões de um trem, quando um viajante o chamou e comprou cinco 
exemplares. Depois de pagá-los, lançou-os pela janela, o que muito 
entristeceu o colportor. 
Na próxima estação, o servo de Deus tentou voltar para apanhá-los, mas 
desanimou porque a distância era grande. Tempos depois, esquecido o 
incidente, o colportor volta a viajar na mesma estrada de ferro, tendo obtido 
licença para visitar os seus funcionários, que residiam dos lados da via férrea. 
Ficou surpreso quando viu que em casa de um guarda existia um exemplar da 
Bíblia, dos cinco que foram, havia tempo, lançados pela janela do trem. 
Esse guarda contou ao colportor que quisera muito ter um exemplar das 
Escrituras, mas que nunca teve dinheiro para adquiri-lo. E que um dia achou 
no leito da estrada de ferro o exemplar que tinha em sua casa, o qual lia com 
os seus diariamente. 
Jogando pela janela os cinco exemplares, o incrédulo quis acabar com os que 
eram vendidos pelo colportor. Entretanto, sem jamais pensar, o seu gesto 
irreverente serviu para beneficiar pelo menos uma família! 
D. P. Silva - Mil Ilustrações 
 
 
 
A BÍBLIA COZIDA 
 
Talvez com razão, John Huss pode ser considerado como profeta e 
reformador, sendo também mártir na Boêmia. Através de seu testemunho 
fervoroso, milhares de pessoas reconheceram o sublime valor da Obra da 
Redenção consumada por Cristo. Mas a pregação pública do Evangelho, nessa 
região, não perdurou por muito tempo. John Huss foi queimado vivo, feito 
mártir dentre muitos cristãos. O sangue vertia a torrentes. Buscava-se Bíblias 
por toda a parte, com o fim de serem destruídas. 
Uma mulher, cujo maior tesouro para ela era a sua Bíblia, estava diante do 
forno para assar pães, quando naquele instante soube que os homens da 
Inquisição estavam revistando a aldeia, prendendo pessoas, com o fim de 
encontrarem Bíblias. Apreensiva, ela resolutamente tomou a sua Bíblia e 
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envolveu-a numa grande porção de massa de pão e colocou-a no forno, entre 
os demais pães. Momentos depois sua casa era invadida e revistada, desde o 
porão (a cave) ao sótão. Não encontrando nada, os inquisidores abandonaram 
a casa. O pão já estava pronto e a Bíblia reapareceu do forno quente, para a 
sua grande alegria. 
Os descendentes dessa mulher guardaram a Bíblia como uma herança 
preciosa. O último descendente, um agricultor chamado Schebold, também 
natural da Boêmia, residente nos Estados Unidos, guardava essa herança 
familiar com muito carinho e grande apreço. 
Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 

UMA CONVERSÃO NOTÁVEL (CAPELANIA PRISIONAL) - EZ 36.26 
 

Certo capelão tinha sob seu cuidado um certo preso, excepcionalmente astuto 
e bruto. Era até repugnante em comparação com os outros prisioneiros. 
Tornara-se conhecido pela sua audácia e pela completa insensibilidade 
quando cometia atos de violência. Era chamado "o rei dos criminosos". 
Diversas vezes o capelão tinha-lhe aconselhado, mas não recebia dele 
resposta alguma. O homem era intolerante quanto a qualquer instrução. 
Finalmente, pediu um certo livro, mas como não o achasse na biblioteca, o 
capelão indicou a Bíblia que pertencia ao quarto deste homem, perguntando: 
"Já leu este livro?" O criminoso não respondeu, somente olhou o pregador 
com maior ódio. Então o capelão repetiu a pergunta, assegurando-lhe que 
valia a pena ler a Palavra de Deus. "Se o senhor soubesse quem sou", disse o 
prisioneiro, "não me faria tal pergunta. Que tenho eu com tal livro?" Disse-lhe 
então o capelão: "Conheço muito bem a sua fama e o seu caráter, e é esta a 
razão por que lhe ofereço a Bíblia como o livro que o ajudará". "Não me valerá 
coisa alguma", insistiu o preso, "já não tenho mais sentimento"; e, fechando a 
mão, deu um murro na porta de ferro, gritando ao mesmo tempo: "Meu 
coração é tão duro como este ferro; nenhuma coisa neste livro me poderá 
tocar". "Bem", disse o capelão, "o senhor quer um coração novo. Já leu o pacto 
da graça?" A isto o teimoso indagou do que queria ele dizer com tal fala. 
"Escute estas palavras", disse o capelão: "...e vos darei um coração novo e 
porei dentro de vós um espírito novo..." (Ezequiel 36.26). 
O homem ficou muito admirado. Pediu que lhe mostrasse a passagem na 
Bíblia. Leu as palavras repetidas vezes, e quando o capelão voltou no dia 
seguinte a fera estava mansa. "Meu senhor", disse ele, "nunca sonhei com uma 
tal promessa! Nunca tive a menor ideia de que Deus pudesse falar de tal 
maneira com homens. Se Ele me conceder um coração novo, será um milagre, 
porque somente a esperança de uma natureza nova me trará a emoção que 
nunca senti na vida." 
Este homem aceitou Jesus, e tornou-se manso, obediente à autoridade e de 
espírito gentil igual ao de uma criança. 
N. de Barros Almeida - Coletânea de Ilustrações 
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O LIVRO PERDIDO, E SUA MENSAGEM DE VIDA - 2TM 3.14-17 
 
No interior do estado de Minas Gerais, passei certa vez, alguns dias, em casa 
de um amigo, a fim de ajudar na difícil tarefa de evangelizar o povo. Uma tarde, 
visitamos um velho fazendeiro para falar-lhe do amor de Deus. 
Compreendendo a razão de nossa visita, falou-nos a respeito de um livro que 
ganhara quando jovem: "Quanto mais eu o lia, tanto mais queria ler. Às vezes 
eu me sentia confortado; outras, perturbado. Perdi-o há quarenta anos atrás 
e nunca mais encontrei um outro igual a ele". 
"Conte-me algumas de suas histórias", repliquei. O fazendeiro mencionou a 
história de Lázaro, Tabita e outras. Virei as páginas da minha Bíblia e li as 
mesmas histórias. 
Entusiasmado, ele gritou em alta voz: "É este o livro! Justamente este!" 
O Livro tinha sido perdido, mas suas palavras haviam ficado gravadas no seu 
coração, claras e vivas, pois são eternas. Na medida de nossas forças, levemos 
a Bíblia a cada ser humano da pátria e do mundo! 
José de Freitas (Brasil) / N. de Barros Almeida - Coletânea de Ilustrações 
 
 
 
CONVERSÃO NO SERTÃO NORDESTINO 
 
De família muito católica, em sua adolescência o pastor assembleiano João 
Ferreira Filho recebeu um Novo Testamento de um crente. Colocou-o no bolso 
e foi a uma festa de São João, lá no Rio Grande do Norte, onde aconteceu uma 
pequena baderna. "Eu era metido a valente e, quando descia uma ladeira, 
parei o cavalo e abri o Novo Testamento deparando com o versículo que diz: 
'Aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a' (1 Pe 3.11). Algo 
aconteceu comigo. Uma onda de gozo entrou no meu coração e fiquei 
chorando na estrada. Puxei o cavalo para fora da estrada para poder chorar, 
pois alguém poderia passar e dizer que eu estava louco. Quando cheguei em 
Pau dos Ferros havia alguém pregando na cidade. Era um vendedor de 
bijuteria, de Mossoró. Reunia-se na casa de um pernambucano chamado 
Pedro Alves Fontes. Fui assistir à reunião, e quando fizeram o apelo me 
entreguei a Jesus. Foi o dia de minha conversão." 
“Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo: o que 
anda num caminho reto, esse me servirá” (Sl 101.6). 
Pr. João Ferreira Filho - Revista Obreiro, Fev/1998 / Antônio Mesquita - 
Ilustrações para Enriquecer Suas Mensagens 
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O PODER DA BÍBLIA TRADUZIDA 
 
Quando o missionário escocês John Paton (1824 - 1907), ao longo de seu 
trabalho no Pacífico Sul, terminou a tradução do Novo Testamento na língua 
aniwan, um velho chefe indígena perguntou-lhe: “O livro fala?”. O missionário 
respondeu: “Sim, agora ele fala em sua língua”. John Paton pôs-se então a ler 
trechos do Novo Testamento para o velho líder tribal. As palavras entraram 
em seu coração. Então, agarrando o livro, comprimindo-o ao peito, o velho 
exclamou: “O livro fala, o livro fala!”. Sim, a Palavra de Deus é viva e eficaz. 
Edino Melo - 1001 Ilustrações para Sermões (adaptado) 
 
 
 
O LIVRO MAIS IMPORTANTE 
 
Diz-se que quando o renomado missionário inglês David Livingstone 
começou sua caminha por toda a África, tinha 73 livros em 3 pacotes, pesando 
70 quilos. Depois de percorrer 480 quilômetros, Livingstone foi obrigado a 
livrar-se de alguns dos livros devido à fadiga causada pelo peso da bagagem. 
Conforme prosseguia em sua jornada, sua biblioteca diminuiu cada vez mais, 
até que lhe restou apenas um livro: Sua Bíblia. 
Edino Melo - 1001 Ilustrações para Sermões (adaptado) 
 
 
 
RONALDO LIDÓRIO: A PALAVRA DE DEUS É MUITO PRECIOSA 
 
Durante seu tempo de trabalho entre os Konkombas, em Gana (África), o 
missionário brasileiro Ronaldo Lidório plantou 23 igrejas, com 5 mil pessoas 
convertidas entre tribos animistas e feiticeiras, e traduziu o Novo Testamento 
para a língua nativa desse povo. Certa vez, uma mulher de 60 anos, analfabeta, 
fez uma viagem de quatro dias a pé até a aldeia onde morava Ronaldo, para 
decorar treze versículos da Palavra de Deus. No caminho de volta, depois de 
dois dias de viagem, esqueceu-se de um versículo. Ela regressou à aldeia onde 
estava o missionário para ouvir novamente o versículo perdido, e justificou: 
“A Palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho”. 
Edino Melo – 1001 Ilustrações para Sermões (adaptado) 
 
 
 
TRÊS MIL QUILÔMETROS POR UM LIVRO  
 
A grande epopeia da América do Norte é a marcha da população em direção 
ao Oeste. Uma das grandes histórias do Cristianismo na América é uma longa 
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jornada em direção ao Leste. O Leste eventualmente pôs em ação muitos 
missionários em direção ao Oeste.  
Uma tarde, no inverno de 1831-32, três índios Nez Percés e um índio cabeça-
chata apareceram nas ruas de Saint Louis, com um pedido que, 
provavelmente, nenhum homem branco ouviu antes. Explicaram que haviam 
vindo da terra do sol poente. Disseram que ouviram sobre o Deus do homem 
branco e desejavam aprender acerca dele e obter um exemplar da Bíblia. O 
General William Clark, que havia estado com o capitão Meriweather Lewis na 
famosa viagem de exploração Lewis-e-Clark ao Nordeste, em 1804-6, era 
então agente de índios em Saint Louis. Deu aos índios presentes e instrução 
religiosa. Um dos índios, com o formidável nome de Ta-Wis-Sis-Sim-Nim, 
expressou o desapontamento dos homens vermelhos, numa palestra captada 
e largamente divulgada na época, uma palestra que teve grande influência em 
dirigir o interesse para missões entre os índios. Esta foi a conclusão da 
palestra: “Meu povo mandou-me obter o Livro do Céu, do homem branco. 
Vocês me levaram aos lugares onde permitem às suas mulheres dançar, como 
não deixamos as nossas; e o Livro não estava lá! Vocês me levaram ao lugar 
onde adoram o Grande Espírito com velas, mas o Livro não estava lá! Vocês 
me mostraram imagens do Grande Espírito e retratos da Boa Terra além, mas 
o Livro não estava entre eles para contar-me o caminho. Vou voltar para o 
longo caminho, para o meu povo, na terra escura. Vocês fazem meus pés 
pesados com presentes e meus mocassins envelhecerão ao carregá-los, e, no 
entanto, o Livro não está entre eles! Quando eu disser ao meu pobre e cego 
povo, depois de mais uma nevada, no grande concílio, que eu não trouxe o 
Livro, nenhuma palavra será pronunciada por nossos velhos, nem por nossos 
bravos 229 jovens. Um por um, eles se levantarão e sairão em silêncio. Meu 
povo morrerá na escuridão, e continuará num longo caminho para outras 
terras de caça. Nenhum homem branco irá com eles, e nenhum Livro do 
homem branco irá aplainar o caminho. Não tenho mais palavras”.  
Os índios partiram, voltando para o Oregon com um sentimento de 
desapontamento, desconhecendo o fato de haverem posto em ação forças que 
trariam grandes resultados. William Walker enviou à Sociedade Missionária 
da Igreja Metodista Episcopal sua carta histórica a respeito da visita do índio 
chefe cabeça-chata a Saint Louis, em busca do Livro da Vida do homem 
branco. Aquelas cartas, publicadas no The Christian Advocate e no Zion’s 
Herald, atraíram grande atenção. Elas conduziram, afinal, à primeira missão 
transcontinental da América do Norte, a dos índios do Oregon. Essa história 
da visita dos índios também levou a American Board, representando as 
Igrejas Congregacionais, Alemã Reformada e Presbiteriana a enviarem três 
missionários.  
Halford E. Luccok - Linha de Esplendor Sem Fim 
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UM REVÓLVER, UMA BÍBLIA – E O SERTÃO NORDESTINO  
 
Um dos aspectos mais gratificantes em liderar um centro de treinamento no 
sertão é a beleza da obra da cruz externada em vidas que conhecemos na 
caminhada. Um destes personagens verídicos é o irmão Luiz. Ele era violento. 
Um violento “calmo”, de fala mansa, homem de palavra e que não levava 
desaforo para casa. Cismado, não gostava de brincadeira. Para ele as coisas se 
resolviam logo na bala.  
Este estilo de ser não é incomum no sertão nordestino. Homens que valorizam 
a honra, e respeitam mais o revólver que a Bíblia. Era assim que pensava e 
agia o seu Luiz, morador de Ibiara, na Paraíba. Não era difícil ameaçar alguém 
de morte e ser ameaçado, principalmente em sua mocidade. Com este estilo 
de vida, ele adquiriu muitos inimigos e, alguns, de morte.  
Em determinado dia foi pego numa emboscada, levou muitos tiros. Não 
morreu. Segundo ele, porque era escolhido de Jesus. Depois que seu Luiz se 
recuperou dos ferimentos, passou a refletir mais sobre a vida, e se valia à pena 
viver. Foi quando, num belo dia, um crente se aproximou dele e dos demais 
cabras valentes que estavam reunidos embaixo de um juazeiro e informou 
acerca de uma reunião na casa de seu Zé Nicolau, no sítio Olho d’Água. Seu 
Luiz ficou intrigado com a ousadia e segurança daquele crente. Afinal de 
contas ele e seus companheiros eram famosos pela ignorância e violência. 
Sem saber exatamente por que, ele disse que ia. E foi. E gostou do que ouviu, 
passando a frequentar a igreja dos crentes, contudo, só ia armado. Ele não 
confiava em ninguém, só em seu revólver.  
Um dia, na igreja dos crentes, ele se sentiu mal por estar de revólver na 
cintura. Meditou dentro de si e chegou à conclusão que não era certo estar 
armado dentro da casa de Deus. Foi para casa, chamou um compadre dele e 
propôs a venda da arma. O amigo sugeriu uma troca por um terreno, um lote 
de casa. Seu Luiz concordou e fechou negócio. Pouco tempo depois ele se 
converteu de verdade, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. O irmão 
Luiz hoje é um homem manso, ainda corajoso, mas, só para pregar o 
Evangelho. Um evangelista de mão cheia por sinal. É aluno do Seminário 
Sertanejo da Juvep em Itaporanga e termina neste ano o básico em teologia.  
A filha do irmão Luiz se casou ano passado e ela disse uma frase que ele não 
esquece: “Pai, que bom que o Senhor trocou o revólver pelo terreno, eu e meu 
marido temos um lugar para construir a nossa casa. Muito obrigado, meu pai”. 
O Evangelho quando chega de verdade transforma vidas.  
Pedro Luis da Silva – Missão JUVEP 
 
 
 
O JOVEM ALEX E A POLÍCIA – CONTRABANDEANDO BÍBLIAS  
 
Alex esperava o trem. Tinha uma missão difícil para cumprir: levar Bíblias a 
uma cidade de certo país comunista, fronteiriço ao seu, onde a Palavra de 
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Deus era totalmente proibida. Temeroso, embarcou no trem e colocou a mala 
no bagageiro. De repente, teve um pensamento como se Deus estivesse 
falando com ele: “Desça do trem na próxima estação!” Ele pensou: “Por que 
descer agora?” Ele tinha certeza de que devia obedecer àquela ordem. Então 
desceu do trem e começou a andar.   
Repentinamente um carro surgiu e Alex fez sinal de carona. O carro parou. 
Para seu espanto, era o carro da polícia, mas disfarçou seu medo.  
– Para onde você vai, jovem? 
– Eu estou indo para a próxima cidade.  
– Entre rápido, estamos com pressa! 
Alex sentou no banco de trás apertando bem sua mala. Os policiais 
conversavam. Alex escutava, agradecido por não fazerem perguntas para ele. 
Um deles disse:  
– Acelera ou não iremos chegar a tempo de alcançar o trem. 
– Tens razão. Eu não quero perder a oportunidade de ver a cara daquele 
jovem quando for preso com a mala cheia de Bíblias – disse o outro. 
Sem olhar para trás, o motorista perguntou:  
– Aqui estamos. Onde você quer ficar? 
 – No próximo semáforo, por favor.  
Alex desceu, observou o carro desaparecer, e agradeceu ao Senhor pelo 
maravilhoso livramento.  
Boa Semente – Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
MINHA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA TRADUZINDO A PALAVRA DE DEUS  
 
"Wãiwí, eu procurei, procurei aquela história da mulher que você contou lá 
na igreja, mas eu não achei na minha Bíblia. Aquela história é muito bonita. 
Aquela mulher gostava mesmo da sogra dela. Aquela história tem muitos 
ensinos para a sogra, para a nora, para os jovens. Eu quero traduzir para a 
minha língua a história da Rute."  
Estas foram as palavras de Atu Kayabi, co-tradutor do Novo Testamento em 
sua língua materna e cacique do povo Kayabi na Aldeia Kururuzinho, rio Teles 
Pires, Pará. Eu me chamo Raquel Alcântara e tenho trabalhado na área de 
educação bilíngue, e, apesar de nunca ter descartado a possibilidade de 
traduzir o Velho Testamento em Kayabi, o desejo de Deus no coração de Atu 
me surpreendeu e confesso que fiquei temerosa. Depois de algumas 
orientações da linguista Rose Dobson, que traduziu o Novo Testamento 
Kayabi e conversando com uma colega da Missão ALEM que está traduzindo 
o Novo Testamento, orei a Deus pedindo a sabedoria e capacitação para tão 
grande e sublime tarefa. Recentemente fiz uma série de estudos bíblicos no 
livro de Rute. Li, reli e meditei neste livro em pelo menos três versões, além 
de fazer várias consultas em outros materiais de apoio.  
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Enfim chegou o dia 22 de novembro de 2008. Atu percebeu que eu estava um 
pouco nervosa e ele me tranquilizava dizendo: "É assim mesmo. Quando eu 
comecei a trabalhar com a dona Rosa, às vezes eu ficava atrapalhado, mas eu 
fui aprendendo e ela também. Você também vai aprender".  
Naquele dia pude constatar o que meus colegas sempre compartilham e 
experimentam quando nos propomos a traduzir a Palavra de Deus. 
Empecilhos não faltaram naquela manhã, os quais me fizeram parar por 
várias vezes. A vigilância sanitária resolveu aparecer para fazer uma visita de 
rotina no controle à dengue; o Correio veio entregar uma encomenda que nem 
era para nós; o telefone tocou por três vezes, duas delas procuravam pelo Atu; 
por fim, minha vizinha me chamou insistentemente para me ofertar duas 
jacas. Todas as vezes que eu tive que parar, Atu dava muita risada e 
tranquilamente me dizia: "É assim mesmo Wãwi...".  
Não desistimos. Conseguimos naquela manhã chegar até o versículo 10 do 
primeiro capítulo de Rute. Para uma iniciante creio que é um ótimo resultado. 
Louvado seja Deus, pois a sua boa mão estava conosco.  
Somente no Brasil, temos mais de cem línguas indígenas que necessitam de 
tradução. Ore e contribua para que mais missionários tradutores sejam 
enviados aos campos, e que os impedimentos caiam por terra. Seja você esse 
missionário!  
Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
A EFICÁCIA COMPROVADA DA LITERATURA EVANGELÍSTICA  
 
Quão significante é a literatura na tarefa de cumprir a Grande Comissão! 
Patrick Johnstone, autor de Operation World, destaca que metade de todos os 
Cristãos no mundo testemunha que a literatura teve um papel principal em 
sua conversão.  
Ralph Winter, fundador do Centro Norte-Americano para Missões Mundiais, 
vai além: “Existem duas coisas em toda a história das missões que foram 
absolutamente principais. A primeira, mais óbvia, é a própria Bíblia. A outra é 
a página impressa. Não existe absolutamente mais nada em termos de 
metodologia missionária que supera a importância da página impressa. 
Reuniões vêm e vão. Personalidades aparecem e desaparecem. Mas a página 
impressa continua falando.”  
Frank Gaebelein, ex-editor da Christianity Today, escreveu: “Entre os 
recursos eternos disponíveis à Igreja, a página impressa está em primeiro 
lugar.”  
Comentando seu trabalho entre Mulçumanos, Bob Hoskins, fundador da Life 
Publishers, escreveu: “Em nosso ministério, nós descobrimos que quando 
podíamos conseguir a Palavra de Deus na forma impressa, mesmo sem um 
pregador, o Espírito Santo acompanharia a palavra escrita, revelando Cristo 
ao trazer os Mulçumanos ao conhecimento de uma verdade salvadora.”  
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Lars Dunberg, o ex-presidente da Sociedade Bíblica Internacional, aconselha: 
“Nenhum grupo de pessoas ou nação pode ser considerado evangelizado a 
não ser que tenham acesso à Palavra de Deus em seu próprio idioma.”  
Cruzada Mundial de Literatura 
 
 
 
A HISTÓRIA DE MARY JONES – SOCIEDADES BÍBLICAS  
 
Conta-se que as Sociedades Bíblicas, entidades dedicadas à produção e 
distribuição do Livro Sagrado, em atividades no mundo todo, tiveram sua 
origem na bela história de uma menina. O lema das Sociedades Bíblicas - levar 
a Bíblia a todos os povos, em uma língua que possam entender e a um preço 
que possam pagar - teria sido inspirado na humildade, determinação e 
coragem de Mary Jones, que viveu no País de Gales (Grã-Bretanha), durante o 
século XVIII.  
Em 1792, aos 8 anos de idade, Mary Jones começou a acalentar um sonho: ter 
a sua própria Bíblia. Ela queria poder ler, em sua casa, aquelas histórias tão 
bonitas que costumava ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, parecia 
impossível de ser realizado. Mary, que morava em uma pequena vila chamada 
Alan, ainda não sabia ler - e, infelizmente, não havia escolas nas redondezas. 
Além disso, naquele tempo, as Bíblias - assim como os demais livros - eram 
muito raras e caras. Só poucos privilegiados podiam ter um exemplar das 
Escrituras Sagradas. E este não era o caso da menina, cuja família era muito 
pobre. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma: um dia, ela 
teria a sua própria Bíblia.  
Ao completar 10 anos, a menina viu surgir uma oportunidade de aprender a 
ler. Seu pai foi vender tecidos numa vila próxima, chamada Aber, e soube que 
ali seria aberta uma escola primária. Tempos depois, quando a escola 
começou a funcionar, Mary foi uma das primeiras crianças a se matricular. 
Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua classe.  
Em pouco tempo, aprendeu a ler. Enquanto isso, a menina continuava firme 
em seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora que já sabia ler, a grande 
dificuldade era conseguir a quantia necessária para comprá-la. Para isso, fazia 
pequenos trabalhos, com os quais ganhava alguns trocados. Pegava lenha na 
mata para pessoas idosas e cuidava de crianças. Depois, com a intenção de 
ganhar um pouco mais, a menina comprou algumas galinhas e passou a 
vender ovos.  
Passado o primeiro ano de economias, Mary abriu o cofre para conferir 
quanto havia guardado. Mas chegou a uma triste conclusão: havia conseguido 
economizar apenas uma pequena parte do que precisava para comprar a 
Bíblia. Durante o segundo ano em que estava economizando dinheiro, Mary 
aprendeu a costurar. Com isso, conseguiu guardar um valor maior - embora 
não o suficiente, ainda, para concretizar o seu sonho.  
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Então, no correr do terceiro ano, Mary teve de enfrentar um acontecimento 
imprevisto - seu pai ficou doente, e deixou de trabalhar. Por isso, ela teve que 
dar tudo o que havia economizado durante aquele ano para sua família. E, 
desta vez, Mary não pôde colocar nada no cofre. Mas continuou trabalhando 
e, no final do quarto ano, conseguiu completar a quantia de que precisava para 
comprar a Bíblia.  
Nessa época, Mary tinha 15 anos de idade. Ela já podia, então, comprar a sua 
tão sonhada Bíblia. Mas onde iria encontrá-la?  
O pastor de sua igreja lhe informou que não era possível comprar Bíblias em 
Alan, nem nas vilas vizinhas. Ela só conseguiria encontrar um exemplar na 
cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros dali. Naquela cidade, morava o 
Rev. Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares das 
Escrituras Sagradas, para vendê-los às pessoas da região. Com esta 
informação, Mary foi para casa e pediu a seus pais que a deixassem ir à cidade 
de Bala. No início, eles não queriam que ela fosse sozinha. Mas a mocinha 
insistiu tanto, que os pais acabaram concordando.  
A longa jornada de Mary Jones foi feita a pé. Pensando em poupar seus sapatos 
da dura caminhada, a fim de poder usá-los na cidade, ela resolveu ir descalça. 
Depois de caminhar por todo o dia, por fim, no início da noite, Mary chegou à 
casa do Rev. Thomas Charles. Ali, no entanto, mais uma dificuldade a 
esperava: o Rev. Thomas havia vendido todas as Bíblias. Ele ainda tinha 
alguns poucos exemplares, mas esses já estavam encomendados. Ao receber 
essa notícia, Mary começou a chorar. Em seguida, mais calma, ela contou a sua 
longa história ao Rev. Charles. Então o pastor, comovido, dirigiu-se até um 
armário, retirou de lá uma das Bíblias vendidas e entregou-a à Mary.  
Impressionado com a história daquela menina, o Rev. Thomas resolveu contar 
o que tinha ouvido aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos, uma 
entidade cristã local. Profundamente tocados com a luta de Mary Jones para 
conseguir seu exemplar da Bíblia, os diretores daquela organização chegaram 
à conclusão de que experiências como a dela não deveriam mais se repetir.  
Decidiram, então, fazer alguma coisa para tornar a palavra de Deus acessível 
a todos. E, depois de muito estudo e oração, resolveram organizar uma nova 
sociedade, com a finalidade de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia.  
Foi assim que, no dia 7 de dezembro de 1802, foi fundada a primeira 
Sociedade Bíblica, que recebeu o nome de Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira.  
Depois de ler essa história você não fica motivado a ler a Bíblia? Faça esse 
propósito de conhecer mais a Palavra de Deus.  
A Bíblia no Brasil – SBB 
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UMA GANHADORA DE ALMAS CEGA E ILETRADA  
 
Um missionário na África contou a história de uma mulher idosa que foi 
alcançada pelo evangelho. Embora ela fosse cega e não pudesse ler nem 
escrever, ela queria compartilhar sua nova fé com os outros. Ela foi ao 
missionário e pediu uma cópia da Bíblia em francês. Quando ela conseguiu, 
ela pediu ao missionário para sublinhar João 3:16 em vermelho e marcar a 
página em que estava, para que ela pudesse encontrar aquele versículo 
facilmente. Sem compreender bem, o missionário fez o que a pequena 
senhora lhe pedira.  
Mas, curioso, o missionário queria ver o que ela faria, e então um dia ele a 
seguiu.  
À tarde, pouco antes da saída dos alunos da escola da vila onde morava, ela se 
dirigiu para a porta da frente. Conforme os meninos iam saindo da escola, ela 
parava um deles e perguntava se ele sabia ler francês. Quando ele dissesse 
"sim", ela pedia a ele que lesse o verso que estava marcado em vermelho. 
Então ela perguntava: “Você sabe o que isso significa?” E contava a ele sobre 
Cristo.  
O missionário disse que vinte e quatro dos meninos da escola que a senhora 
levou ao Senhor se tornaram pastores.  
R. Kent Hughes - Colossenses e Filemom: A Supremacia de Cristo / Ministry 127 
 
 
 
UMA MUDANÇA NOTÁVEL  
 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada 
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito.” (Hebreus 
4:12)  
No tempo do comunismo na Romênia, uma mulher trabalhava como agente 
de polícia em uma prisão cujo administrador era seu marido. Certa vez, 
quando este viajava em um trem, um cristão se sentou ao seu lado e lhe deu 
uma Bíblia. Ao chegar em casa, mostrou o livro à mulher. Ela o reprovou, 
dizendo: — Se alguém descobrir que temos uma Bíblia, nós dois vamos perder 
o emprego! Furiosa, despedaçou a Bíblia e a jogou no lixo.  
No dia seguinte, contou a uma amiga o que acontecera e, como esta jamais 
havia visto uma Bíblia, pediu o livro. A agente tirou do lixo e deu-a à amiga.  
Uma semana depois a agente sofreu um acidente. Enquanto jazia no hospital 
sofrendo fortes dores, vez por outra pensava por que havia se desfeito da 
Bíblia. Em um sonho, teve a impressão de ter ouvido que deveria pedir o livro 
e lê-lo. Na manhã seguinte, ela pediu à amiga a Bíblia de volta e começou a ler 
atentamente. Pouco depois, se arrependeu de seus pecados e recebeu o 
Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Apesar das ameaças de seus 
parentes incrédulos, ela permaneceu fiel à sua nova fé. Fez questão de se 
batizar e não perdia nenhuma reunião cristã.  
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Mais uma vez se comprova a exatidão do seguinte: “Assim será a palavra que 
sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia; antes, fará o que me apraz 
e prosperará naquilo para que a enviei”.  
Boa Semente Seleções – Histórias da Graça de Deus 
 
 
 
O VENTO SOPRA PARA ONDE QUER – LANCE A SEMENTE!  
 
Na praça de uma cidade chilena, um cristão distribuía evangelhos aos 
transeuntes. Um deles aceitou o livro que lhe foi oferecido e, após folheá-lo, 
arrancou com ira todas as suas páginas. O vento levou-as até a banca de um 
vendedor de bombons, o qual se alegrou por gratuitamente ter papel para 
envolver sua mercadoria. Uma cliente se aproximou, comprou alguns 
bombons e se surpreendeu ao comprovar que estes estavam embrulhados 
numa folha impressa. Leu o texto com tanto interesse que voltou à banca do 
vendedor para comprar todos os bombons assim embrulhados. Logo colocou 
as páginas em ordem e reconstituiu quase todo o evangelho de João. A última 
página indicava um endereço onde se podia conseguir uma Bíblia. Em seguida 
a mulher solicitou o seu exemplar.  
A leitura do santo Livro ensinou àquela mulher o que ela ignorava sobre Deus 
e Jesus Cristo, que veio à Terra para reconciliar os homens com Deus. Pronto, 
ela compreendeu que isto também lhe dizia respeito. Arrependeu-se de sua 
vida passada, e a paz e o gozo de Deus encheram seu coração.  
Atualmente, ela consagra parte de seu tempo distribuindo evangelhos e 
anunciando a boa nova da salvação por meio de Jesus Cristo em seu país.  
Os meios que Deus emprega são surpreendentes: um crente que difunde a Boa 
Nova distribuindo exemplares dos evangelhos, um incrédulo que rasga um 
deles, um vendedor que não lhe dá valor algum e finalmente uma mulher a 
quem Deus chama a Seu serviço.  
Boa Semente Seleções - Histórias da Graça de Deus 
 
 
 
DAFFA, UM ÉTIOPE DE 12 ANOS  
 
“Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim 
vazia.” (Isaías 55:11)  
Daffa, um menino etíope de 12 anos, desejava ardentemente aprender a ler. 
Mas não podia pagar a escola porque não tinha pai. Então um professor 
permitiu que ele assistisse às aulas de vez em quando. Assim, Daffa aprendeu 
a ler, e seu maior desejo era possuir um livro só seu.  
Todos os dias, Daffa tinha de levar bodes ao mercado. Lá, havia um homem 
que vendia livros. Mas qualquer um deles lhe custaria semanas de salário. 
Mesmo assim, ele aproveitou a oportunidade e levou seu livro para casa como 
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quem carrega um tesouro. Quando começou a ler, deparou-se com histórias 
desconhecidas. Por exemplo, a de uma criança cujo nascimento fez os anjos se 
alegrarem. Depois, outras maravilhosas sobre um homem chamado Jesus. 
Daffa pensou: "Se Ele estivesse vivo agora, meu pai não teria morrido". Um 
desejo ardente tomou conta dele.  
Anos mais tarde, alguns missionários estrangeiros visitaram o vilarejo. Eles 
queriam construir uma escola, e falavam sobre Deus e Seu Filho, Jesus Cristo. 
"Esse é o homem do meu livro!", pensou Daffa, excitado com a novidade. Ele 
perguntou se poderia trabalhar para os estrangeiros, e a resposta foi sim. 
Certa noite, um deles foi até a cabana de Daffa. Ele mal pôde acreditar no que 
estava ouvindo! Daffa lia a Bíblia para os aldeões; depois todos se ajoelharam 
e pediram que Deus abençoasse o trabalho missionário.  
O missionário voltou correndo para sua casa a fim de contar à esposa que 
Daffa conhecia Jesus e que orava. “Isso é um milagre!”, ele falou. Quando 
conheceram Daffa melhor, souberam que o próprio Deus tinha feito o 
primeiro convertido naquele distrito.  
Boa Semente Seleções – Histórias da Graça de Deus 
 
 
 
VALEU A PENA! - EM CADEIAS PELA FÉ  
 
“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” 
(Eclesiastes 11:1)  
“E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, 
[Paulo e Barnabé] voltaram... Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-
os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no 
reino de Deus.” (Atos 14:21-22)  
Como Bíblias podem entrar em países que são contrários a Deus? Há muitos 
anos, cristãos tiveram a ideia de embalar algumas páginas em sacos plásticos 
e jogá-los no mar. Dessa maneira, a Albânia foi evangelizada a partir das ilhas 
gregas.  
Cada pacote, leve o bastante para não afundar, continha uma porção do 
evangelho com algumas notas explicativas. Pela fé, os sacos foram entregues 
ao mar, ao sabor das correntes. As ondas os levaram para praias distantes. E 
Deus garantiu a chegada deles em segurança.  
Um albanês encontrou umas páginas do evangelho na praia e se converteu. 
Procurando ao longo da praia, achou mais alguns sacos plásticos, que 
distribuiu a outras pessoas. Ele foi preso e condenado a 9 anos de prisão. Mais 
tarde, quando a Albânia se tornou um país, os cristãos foram procurá-lo e 
perguntaram:  
— Você se sente amargurado por ter ido para a prisão por nossa causa?  
Ele respondeu:  
— Não! Valeu a pena!  
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Após 9 anos no cárcere, aquele homem foi capaz de participar de uma reunião 
cristã pela primeira vez e recebeu uma Bíblia completa. Contudo, o Senhor 
tinha alcançado o coração dele por meio de um simples pedaço do evangelho, 
e sem qualquer outra literatura cristã, tinha-o convencido de seus pecados, 
tinha-o colocado em Sua obra e o guardado em todo o tempo de severas 
provações.  
Boa Semente Seleções – Histórias da Graça de Deus 
 
 
 
O PODER DA PALAVRA DE DEUS – PÁGINAS RASGADAS  
 
Cerca de cinquenta anos atrás, na Nicarágua, uma perseguição obstinada 
prevaleceu contra os evangélicos e as Sagradas Escrituras que eles 
divulgavam. Os emissários do clero romano seguiam os passos dos crentes e 
confiscavam as Bíblias, Novos Testamentos e partes das Escrituras que eram 
distribuídas, para destruí-las ou queimá-las nas praças públicas. Dessa 
maneira, caminhando pelas ruas ou estradas, você podia ver partes da Bíblia 
espalhadas pelo vento.  
Um dia, um homem das Serras chegou a Manágua e viu um livrinho cujas 
páginas rasgadas se agitavam ao vento. Desceu do seu cavalo, apanhou o 
livreto que na verdade era um Novo Testamento e continuou seu caminho 
tentando ler, mas não conseguia entender muito porque suas páginas 
estavam rasgadas. Ele chegou a Manágua e estava tão interessado em 
conhecer seu conteúdo que perguntou onde ele poderia comprar uma cópia 
igual. Ele chegou à Missão da América Central e lá eles lhe venderam uma 
Bíblia.  
No caminho de volta para casa, ele subiu no celeiro onde guardava milho e 
passou três dias lendo a Bíblia, em particular, para que seus amigos não o 
interrompessem. Três dias depois, ele desceu e foi à procura do pastor 
evangélico daquele lugar que lhe explicou o evangelho. Poucos dias depois ele 
se entregou ao Senhor, deixou os vícios e com o tempo veio a se tornar um dos 
pregadores mais famosos de sua região. Ele foi pastor por muitos anos até o 
martírio chegar. Ele foi morto no mesmo lugar de sua conversão. Não importa 
que mãos sacrílegas rasguem a Bíblia, mesmo rasgada ela ganha corações 
para Cristo.  
Heriberto Vásquez H. / Adolfo Robleto - 501 Ilustraciones Nuevas 
 
 
 
A BÍBLIA EM UM ACIDENTE DE AVIAÇÃO  
 
Julius Hickerson (???? - 1951) era um jovem médico brilhante. Ele estava 
preparado para uma carreira de muito sucesso e uma vida rica como médico 
nos Estados Unidos. Mas algo aconteceu. Deus chamou Julius para a América 
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do Sul, para o país da Colômbia. Quando ele contou à família e aos amigos que 
planejava se mudar e servir na Colômbia, todos pensavam que ele era louco. 
“Por que você está saindo de uma carreira de muito sucesso e se mudando? 
Você está desperdiçando sua vida. Veja todo o dinheiro que você perderá.”  
O Dr. Hickerson trabalhou muitas horas na remoção de aldeias, ajudando e 
tratando pacientes e compartilhando o evangelho. O povo, no entanto, era 
resistente às boas 316 novas da salvação. Ao fim de dois anos servindo, 
ajudando e compartilhando o evangelho, nenhuma pessoa aceitou a Cristo.  
Um dia, o Dr. Hickerson estava em um pequeno avião transportando 
suprimentos para uma vila remota, na qual ele infelizmente nunca chegou. O 
avião caiu nos Andes e o médico faleceu. Seus amigos estavam certos - uma 
vida desperdiçada? O Dr. Hickerson morreu por nada?  
Alguns anos se passaram e a organização missionária que enviou o Dr. 
Hickerson para a Colômbia, os Batistas do Sul, decidiu enviar outro 
missionário para a Colômbia. O plano era que esse missionário retomasse o 
trabalho iniciado pelo Dr. Hickerson. Depois que o missionário chegou à 
região onde o médico havia morrido, ele descobriu algo incrível. Todos os 
homens de certa tribo eram cristãos.  
À medida que o novo missionário explorava as redondezas, mais cristãos ele 
encontrava. Igrejas foram construídas e toda a área foi cristianizada. O 
missionário perguntou: “Como isso aconteceu? Onde vocês aprenderam sobre 
Jesus Cristo?” Os moradores responderam: “Deste livro.” Depois que o avião 
caiu, os moradores encontraram uma Bíblia que havia sido traduzida para o 
idioma deles. Eles começaram a ler a Bíblia e a compartilharam para todo 
mundo ler. Ao lerem, um por um, deram a vida a Cristo e começaram a 
construir igrejas.  
Depois de ouvir essa história incrível, o missionário abriu a já surrada Bíblia 
dos nativos e viu um nome escrito por dentro: Julius Hickerson.  
Ray Stedman - The Ruler Who Serves / Infusion Ministries 
 
 
 
A MELHOR VERSÃO DA BÍBLIA  
 
Certa vez, encontraram-se várias pessoas falando sobre as diferentes versões 
da Bíblia, e qual delas era a mais confiável. Então, um homem disse:  
- Prefiro a versão de minha mãe a todas as outras.  
Todos ficaram surpresos e perguntaram:  
- O que você quer dizer com isso? Sua mãe não fez nenhuma tradução da 
Bíblia, ou você quer dizer a versão que ela tinha?  
Então o homem respondeu:  
- Durante tanto tempo quanto me lembro, minha mãe me traduziu a Bíblia em 
sua vida cotidiana, e saibam que ela traduz fielmente e dá a tudo o seu 
verdadeiro significado. Na sua tradução, tudo é claro e compreensível. Até 
uma criança pode entender esta versão.  



387 
 

Irmãos! Traduzamos fielmente a Bíblia em todos os atos de nossas vidas 
diárias!  
Axel Anderson / Adolfo Robleto - 501 Ilustraciones Nuevas 
 
 
 
PRATICAR O SERMÃO DO MONTE (DECORANDO VERSÍCULOS) 
 
Um cristão da península coreana visitou um dos missionários que lá 
trabalhavam e disse a ele que havia aprendido o Sermão da Montanha e 
desejava repeti-lo diante dele. Imediatamente aquele cristão repetiu, palavra 
por palavra, sem perder uma sequer, os três capítulos que compõem o sermão 
mencionado. Quando terminou, o missionário disse ao irmão que era 
necessário colocar em prática os ensinamentos do sermão; ao que aquele 
crente respondeu: “Eu aprendi assim: Procurei decorar tudo de uma vez, mas 
as palavras estavam indo embora de minha memória. Então eu aprendi de cor 
um verso, saí em busca de um de meus vizinhos e nele pratiquei os 
ensinamentos daquele verso, e assim as palavras me ficaram gravadas. Então 
eu tentei aprender dessa maneira todo o sermão, e assim o fiz.”  
Expositor Bíblico / 500 Ilustraciones Cristianas – Bibliopedia 
 
 
 
O PODER DE UM EXEMPLAR DO EVANGELHO  
 
Na cidade de Yu Yang, no oeste da China, um jovem comprou uma cópia do 
Evangelho Segundo São Lucas, em seu dialeto chinês. Quando ele chegou em 
casa, por três dias consecutivos esteve lendo esse Evangelho sem a ajuda de 
qualquer pregador ou outra pessoa cristã. Lucas tomou posse de sua vida de 
tal maneira que o jovem chinês deixou de lado tudo que o pudesse atrapalhar, 
a fim de que pudesse melhor estudá-lo; enquanto isso, ele estava esperando 
por alguma indicação de Deus para saber o que fazer. Nisso um missionário 
chegou à vila e o jovem chinês descobriu com prazer que pessoas de outros 
países também sabiam algo sobre Jesus. Mais tarde, quando o missionário Hsu 
Ming-Chih se encontrou com o jovem chinês, descobriu que ele havia 
aprendido o Evangelho de cor de Lucas; e, o melhor de tudo, havia aprendido 
com o coração, porque estava praticando. Isto demonstra o que uma única 
cópia do evangelho pode fazer. Toda vez que eu dou um evangelho eu oro e 
acredito que produzirá um bom resultado.  
W. E. Schubert / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
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SEMENTE MAGNÍFICA  
 
Um médico curou um indiano de uma doença grave; e quando ele o despediu 
do hospital para sua casa deu-lhe uma Bíblia. Três anos depois, um 
missionário visitou a vila onde morava aquele que estivera doente e 
encontrou todos os habitantes adorando o Deus verdadeiro. Aquela Bíblia 
tinha sido o único instrutor que eles tinham. Muitos casos semelhantes 
ocorreram nos campos missionários.  
500 Ilustraciones Cristianas – Bibliopedia 
 
 
 
A BÍBLIA TRANSFORMA  
 
Um colportor bíblico foi assaltado à mão armada em uma floresta no coração 
da Sicília. A ele se ordenou acender uma fogueira e queimar os livros que 
carregava. Após acender o fogo, ele pediu permissão para ler uma parte de 
cada livro, antes de queimá-lo. De um deles, ele leu o Salmo 23.  
- Este é um bom livro; não vamos queimá-lo. Me dê - disse o ladrão.  
Apanhando outro volume, ele leu o capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do 
amor.  
-Isso é bom; dê para mim. Não vamos queimar - disse o ladrão novamente.  
Pegando outro, ele leu uma parte do Sermão da Montanha, e em outro a 
parábola do Bom Samaritano, e em outro a parábola do filho pródigo; em cada 
caso com o mesmo resultado. Finalmente, não havia mais nada para ler em 
qualquer livro e nenhum havia sido queimado.  
O colportor poderia continuar sua jornada; mas sem os livros dele. Anos 
depois, ele encontrou o ladrão novamente, mas agora se tornara um ministro 
ordenado. Os livros fizeram a transformação.  
A colheita da Bíblia é a colheita de vidas transformadas em todas as partes do 
mundo.  
World Cruzades / 500 Ilustraciones Cristianas – Bibliopedia 
 
 
 
ELE QUERIA APENAS LUCRAR COM A VENDA DAQUELE LIVRO – E 
AJUDOU A EVANGELIZAR UMA CIDADE  
 
Em 1879, durante uma viagem ao interior da Província do Paraná, um 
colportor da Sociedade Bíblica Americana chegou à cidade de Guarapuava. Ali, 
saiu, de casa em casa, oferecendo Bíblias e Novos Testamentos aos moradores 
da cidade. Mas não conseguiu vender nada. Ninguém estava interessado 
naquele tipo de livro.  
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Depois de andar por quase toda a cidade e já desanimado, ele encontrou-se 
com um comerciante da cidade que achou os livros muito baratos e comprou 
todas as Bíblias, pensando apenas em ganhar dinheiro.  
Quando os fregueses chegavam à sua loja, o comerciante abria a Bíblia em 
qualquer lugar e lia um versículo, para mostrar que o livro era bom mesmo. A 
estratégia deu certo: em pouco tempo ele vendeu todas as Bíblias e por uma 
quantia três ou quatro vezes maior do que havia pago.  
Alguns anos depois, em 1884, um missionário americano chamado Robert 
Lenington fez uma viagem pela Província do Paraná e chegou a Guarapuava. 
Para sua surpresa, ele encontrou ali muitas pessoas que já conheciam a Bíblia. 
E, assim, com grande facilidade, conseguiu reunir na cidade um bom número 
de pessoas interessadas em ouvir a leitura das Escrituras e a pregação do 
evangelho. Entre essas pessoas estava o comerciante que havia vendido as 
Bíblias na cidade. Mas, estranhamente, ele não demonstrava ainda nenhum 
interesse pelo evangelho.  
Porém, um dia, aquele homem, que havia lido a Bíblia tantas vezes apenas 
para ganhar dinheiro, teve uma experiência semelhante à do cego de Siloé. 
Como por milagre, seus olhos e sua mente se abriram, e ele começou a ler a 
Bíblia com prazer e a entender a sua mensagem. Logo, converteu-se ao 
evangelho e passou a divulgar a Palavra de Deus com entusiasmo. Resolveu 
fechar sua loja aos domingos e promover ali uma reunião, na qual ele lia a 
Bíblia às pessoas que não sabiam ler. Surgiu, assim, no mesmo local, um clube 
de leitura das Escrituras Sagradas.  
Em 1888, outro missionário americano, o Rev. George Anderson Landes, 
passou por Guarapuava e encontrou na cidade mais de 70 pessoas 
interessadas no evangelho e prontas para aceitar Jesus como seu salvador 
pessoal. Sozinha, a Bíblia havia destruído velhas superstições e conduzido 
aquelas pessoas ao conhecimento da verdade. E, em lugar daquele clube, 
nasceu, logo depois, a primeira igreja evangélica da cidade.  
Henry Otis Dwight / Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
DE COMO NOVOS TESTAMENTOS ENVIADOS POR CORREIO 
EVANGELIZARAM UMA CIDADE  
 
O pastor da Assembleia de Deus, Alcebíades Pereira Vasconcelos, natural do 
Piauí, contou, em artigo escrito para a Revista A Bíblia no Brasil (SBB), como 
foi que o evangelho chegou à pequena cidade de Corrente, no Sul do seu 
Estado:  
A cidade de Corrente é conhecida também como Corrente de Paranaguá, por 
causa da tradicional família Paranaguá que vive ali. Essa família enviou um 
dos seus jovens para estudar no Rio de Janeiro. Lá, ele passou a frequentar 
uma igreja batista e se converteu a Cristo. Esse jovem estudante resolveu, 
então, enviar exemplares do Novo Testamento aos seus parentes e amigos da 
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cidade de Corrente, no Estado do Piauí. Ele foi até a Agência da Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira no Rio de Janeiro, comprou uma caixa de Novos 
Testamentos. Antes de remetê-los pelo Correio, teve o cuidado de escrever 
uma dedicatória em cada exemplar e enviá-los separadamente à cada parente 
ou amigo da cidade de Corrente.  
Anos depois, a Convenção Batista recebeu uma carta remetida por um grupo 
de pessoas de Corrente de Paranaguá, pedindo que enviasse um pastor à 
cidade para conhecer o trabalho evangélico que havia ali. A Convenção enviou 
um pastor. Quando ele chegou à cidade, encontrou um grupo numeroso de 
pessoas que já conheciam Cristo e se reuniam regulamente. Eles haviam se 
convertido através da leitura dos Novos Testamentos recebidos pelo Correio. 
O trabalho do pastor foi simples: teve apenas de batizar aquelas pessoas e 
organizar a igreja. E, percebendo a carência educacional da Região, os 
batistas, que chegaram a ganhar para Cristo quase toda a população da cidade, 
organizaram ali um colégio que ficou famoso nos sertões dos Estados do Piauí, 
do Maranhão e da Bahia.  
Alcebíades Pereira Vasconcelos / Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no 
Brasil  
 
 
 
SEMEADORES DE GLÓRIA - OS PRECURSORES DOS COLPORTORES  
 
Para divulgar a Bíblia na Inglaterra, Wycliffe organizou a Ordem dos 
Sacerdotes Pobres, conhecida também como Irmãos Lolardos ou 
Murmuradores. Essa ordem era formada por estudantes da Universidade de 
Oxford e também por gente simples de sua paróquia. Os membros dessa 
ordem se vestiam de maneira simples, andavam descalços, usavam um cajado 
e viviam de ofertas. Para divulgarem as Escrituras Sagradas, eles percorriam 
a Inglaterra levando suas Porções bíblicas manuscritas e liam a Bíblia para o 
povo. A Ordem dos Sacerdotes Pobres cresceu de maneira extraordinária e se 
constituiu numa força poderosa na obra de divulgação do evangelho na 
Inglaterra. Criada na segunda metade do século XIV, ela foi muito perseguida 
no século XV, mas resistiu e continuou seu trabalho de divulgação da Bíblia 
até a época da Reforma, no século XVI. Os Irmãos Lolardos foram os 
precursores dos colportores bíblicos dos séculos XIX e XX.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
O ESCRAVO QUE SE TORNOU BISPO E TRADUTOR DA BÍBLIA  
 
Quando tinha 13 anos, Samuel Aiavi Crowther, nascido em 1809, em Oxogun, 
no reino de Oyó, na África, foi capturado e levado para ser vendido como 
escravo na cidade de Lagos, na Nigéria. Porém o barco em que viajava foi 
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interceptado por um cruzador britânico da esquadra de repressão ao tráfico 
de escravos, e ele foi libertado. Crowther foi, então, levado para a cidade de 
Freetown, em Serra Leoa e ali foi educado pela Sociedade Missionária Cristã. 
Crowther converteu-se a Cristo e decidiu seguir a carreira religiosa. Estudou 
Teologia em Londres, foi ordenado ao ministério sagrado e retornou à Nigéria 
para ser pastor em sua terra. Em 1864, foi nomeado Bispo da Igreja Anglicana, 
o primeiro Bispo africano de sua Igreja. No período de 1860 a 1870, trabalhou 
na tradução do Novo Testamento para o iorubá, a língua mais falada na 
Nigéria. O Novo Testamento em iorubá foi publicado em 1870, e a Bíblia 
completa, alguns anos depois.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
TUDO COMEÇOU COM A VISITA DO COLPORTOR  
 
O trabalho pioneiro realizado pelos colportores das Sociedades Bíblicas 
resultou na conversão de milhares de pessoas e na organização de centenas 
de Igrejas evangélicas em todos os Estados do Brasil. A semente que eles 
semearam com lágrimas germinaram e cresceram, dando muitos frutos. 
Neles, se cumpriu a palavra profética do Salmo 126.6: “Aqueles que saíram 
chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de 
alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita.”  
Quando eu era ainda adolescente, minha saudosa mãe, Ana Dias Giraldi, me 
contou esta experiência que mudou sua vida. No final da década de 30, quando 
vivia na pequena cidade de Muzambinho, no Sul de Minas Gerais, um 
colportor passou por sua casa e lhe vendeu um livro de capa preta. Ela o 
guardou na estante da sala de visitas, e o livro ficou ali por muito tempo.  
Um dia, uma amiga foi visitá-la, deu uma olhada na estante, viu o livro, abriu 
e disse:  
— Ana, este livro é perigoso. Você não pode ficar com ele em casa. É melhor 
você se livrar dele.  
Quando sua amiga foi embora, impressionada com o que havia ouvido, minha 
mãe resolveu destruir o livro. Levou-o à cozinha e pegou uma caixa de 
fósforos, com a firme intenção de queimá-lo. Porém, antes de acender o 
fósforo, sentiu um desejo irresistível de abrir o livro. Abriu e começou a ler.  
Sua surpresa foi grande. As palavras daquele livro eram bonitas e traziam paz 
ao seu coração. Ela continuou a ler. E, à medida que lia, mudava sua maneira 
de pensar e de ver as coisas. Semanas depois, quando concluiu a leitura de 
todo o livro, sentiu que já não era mais a mesma pessoa. Alguma coisa havia 
mudado no seu interior. Aquele livro, um Novo Testamento, havia 
transformado sua mente e o seu coração e dado um novo sentido à sua vida.  
Sem a ajuda de ninguém, lendo um livro que pretendia queimar, minha mãe 
conheceu a Jesus e tornou-se uma crente fervorosa. Ela amava a Cristo e 
queria que todos tivessem a mesma experiência que ela. Tinha o dom de 
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comunicar-se com as pessoas e começou a falar sobre Jesus a seus familiares 
e amigos. Em pouco tempo, toda a sua família se converteu a Cristo e, mais 
tarde, passou a frequentar a Igreja Presbiteriana Independente de 
Muzambinho. Isso aconteceu quando era ainda jovem; tinha cerca de 30 anos 
de idade.  
Ela viveu até os 93 anos e, durante toda a sua vida, testemunhou com 
entusiasmo a sua fé, levando muitas pessoas a Cristo.  
Sua experiência com aquele Novo Testamento recebido de um colportor 
anônimo mudou sua vida e a minha também. Em 1957, quando eu era um 
jovem de 23 anos e estava começando meu pastorado na 1ª Igreja 
Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro, recebi um convite para 
trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. O convite era para fazer um curso de 
colportagem bíblica no Instituto Francisco Penzotti, no México, e depois 
voltar ao Brasil para trabalhar na área de distribuição da Bíblia. Foi uma 
decisão difícil e sofrida, e eu só consegui dar a resposta depois de muitos dias 
de oração e meditação. Porém pesou muito em minha decisão a experiência 
de minha mãe com o Novo Testamento que ela havia recebido de um 
colportor. Aceitei o convite e fui trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil, onde 
permaneci durante 48 anos. E, com certeza, foi essa uma das decisões mais 
acertadas da minha vida.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
CHUVA DE EVANGELHOS  
 
O Dia da Bíblia é comemorado no Brasil no segundo domingo de dezembro, 
de várias maneiras: através de concentrações, passeatas, carreatas, 
exposições, leitura pública da Bíblia, inauguração de praças da Bíblia e 
monumentos à Bíblia. Porém, nas comemorações do Dia da Bíblia de 1961, em 
São Paulo, houve uma surpresa: em um dia de sol, começou a cair uma chuva 
de Evangelhos.  
Ao olhar para o alto, as pessoas que se concentravam em uma praça da capital 
paulista viram milhares de pequenos paraquedas caindo, lançados de um 
avião. Os paraquedas traziam como lastro um exemplar do Evangelho de João, 
tamanho de bolso, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil.  
Essa chuva de Evangelhos em paraquedas foi uma ideia do Sr. Silas Soares, 
piloto civil e paraquedista evangélico. Ele conseguiu pôr sua ideia em prática 
graças aos conhecimentos adquiridos em sua profissão. Para os paraquedas 
em miniatura abrirem e caírem em segurança, foram feitos com material 
adequado e lançados de maneira precisa. A boa ideia conquistou 
colaboradores, e o Sr. Silas Soares conseguiu recursos para repetir a 
experiência em outras cidades do Estado de São Paulo, como Cruzeiro e 
Guarulhos.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
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O HOMEM DA BÍBLIA  
 
Em maio de 1983, a Revista A Bíblia no Brasil publicou este artigo, escrito pelo 
Sr. Olympio Adorno Vassão, narrando a inspiradora experiência do Sr. 
Benedito Escobar Bonilha, que marcou o início de suas atividades como 
colportor voluntário:  
Tudo começou quando a Igreja Presbiteriana Unida promoveu, na década de 
60, uma campanha para compra da propriedade onde seria fundada a Igreja 
Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, em São Paulo. Dois líderes da igreja 
foram escolhidos para promoverem a campanha. Cada um deles formou sua 
equipe, e foi estabelecida uma disputa entre as duas equipes para saber qual 
delas conseguiria mais contribuições.  
Terminada a campanha, a igreja resolveu prestar uma homenagem ao líder da 
equipe vencedora, o Sr. Benedito Escobar Bonilha. Como a homenagem seria 
feita justamente no dia do seu aniversário, foi encomendado para a festa um 
bolo para trezentas pessoas.  
Quando os convidados chegaram à igreja, uma surpresa os aguardava. O bolo 
tinha o formato de um gigantesco livro e, sobre a cobertura de chocolate 
preto, estava escrito em glacê branco o nome BÍBLIA SAGRADA. Aconteceu 
que o gerente da confeitaria era amigo do Sr. Bonilha, sabia que ele gostava 
muito da Bíblia e resolveu fazer-lhe uma surpresa.  
O Sr. Bonilha ficou muito emocionado com a homenagem, especialmente com 
a surpresa do bolo em formato de uma Bíblia. Por muitos dias, pensou naquela 
homenagem e chegou à conclusão de que ela continha um recado de Deus 
para ele. Em todo momento, vinha-lhe à mente a pergunta:  
— O que será que Deus está querendo me dizer?  
Essa dúvida permaneceu em sua mente durante a semana, tirando-lhe o sono. 
Mas, no culto de domingo, de manhã, a resposta veio de repente:  
— Deus está me chamando para realizar uma importante missão. Ele quer que 
eu seja um instrumento seu para divulgar a Bíblia.  
A certeza era tão grande, que ele logo estabeleceu um alvo: a distribuição de 
cinquenta mil exemplares.  
No dia seguinte, segunda-feira de manhã, antes de ir ao seu escritório, passou 
pela Sociedade Bíblica do Brasil e, ali, comprou os primeiros dez exemplares. 
Assim que chegou ao escritório, reuniu seus companheiros de trabalho e lhes 
contou a decisão que havia tomado. Seu assistente duvidou de que ele 
conseguiria alcançar aquele alvo tão elevado, mas se ofereceu para registrar 
todas as vendas que ele fizesse.  
A partir daquele dia, toda pessoa que entrava naquele escritório saía com um 
livro de capa preta na mão.  
Passado algum tempo, seu assistente lhe informou:  
— O senhor sabe quantas Bíblias já distribuiu? Foram 35 mil. Eu retiro a 
minha dúvida, mas continuarei contando para ver até onde o senhor vai!  
Os anos se passaram, e o Sr. Benedito Escobar Bonilha, já na década de 80, 
com mais de 70 anos de idade, passou a ser conhecido em grande parte do 
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Brasil como O Homem da Bíblia. Calcula-se que ele ultrapassou a casa dos 
quinhentos mil exemplares distribuídos. No final de sua carreira abençoada, 
o total de Bíblias já não importava mais. O que ele queria mesmo era cumprir 
a missão que Deus lhe havia confiado, de divulgar a sua Palavra a tempo e a 
fora de tempo.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
O VELHO SEMEADOR E AS BÍBLIAS EM SUA MALETA  
 
Este belo testemunho, enviado pelo Rev. Severino Lyra, então Secretário 
Regional da SBB no Recife, e publicado na Revista A Bíblia no Brasil conta a 
história de um jovem vendedor que recebeu um exemplar da Bíblia de um 
freguês que comprou parafusos em sua loja:  
Com uma maleta na mão, ele entrou mansamente na casa de ferragens. Seu 
andar cansado e vagaroso contrastava com os dias da mocidade quando, 
montado em uma motocicleta, percorria velozmente os sertões do Nordeste. 
Aproximou-se do balcão e comprou alguns parafusos. Depois abriu sua maleta 
e dali tirou uma Bíblia, que deu de presente ao jovem que o atendera. Disse 
algumas palavras e foi embora calmamente.  
Algumas semanas depois, ao passar pela loja, resolveu entrar novamente. A 
proprietária o reconheceu, chamou-o de lado e perguntou:  
— O que foi que o senhor colocou dentro daquela Bíblia que deu ao meu 
balconista? Ele mudou tanto, nem parece a mesma pessoa…  
— Eu não coloquei nada, minha senhora, respondeu o velho obreiro. A Bíblia 
é assim mesmo, tem o poder de mudar as pessoas que a leem.  
Certo de que, mais uma vez, a semente plantada havia caído em boa terra, o 
velho pastor deu graças a Deus e continuou a sua semeadura silenciosa e 
incansável.  
Muito tempo depois, em uma de suas costumeiras caminhadas pela cidade do 
Recife, foi abordado na rua por um rapaz que lhe perguntou:  
— O senhor se lembra de mim, pastor? Eu sou aquele balconista da casa de 
ferragens. O senhor me deu uma Bíblia.  
— É claro que me lembro, disse o pastor. Como é que você está? Ainda 
trabalha naquela loja?  
— Não, senhor, respondeu o rapaz. Deixei de vender parafusos. Agora, sou 
evangelista.  
O rapaz e o pastor se olharam em silêncio. E, por um momento, falaram a 
linguagem misteriosa dos que experimentam os segredos do amor e do poder 
de Deus. Depois, riram e se abraçaram fortemente.  
Ainda hoje é possível encontrar, com bastante frequência, o velho Pr. Manoel 
Ferreira pelas ruas do Recife. Com sua maleta na mão, já perto dos 90 anos de 
idade, ele continua a semeadura. E, se algum dia tombar em uma de suas 
muitas caminhadas, dentro de sua maletinha certamente haverá uma Bíblia 
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destinada a alguém, como uma última mensagem a seus companheiros de 
pastorado.  
Luiz Antonio Giraldi - História da Bíblia no Brasil  
 
 
 
A BÍBLIA EM BRAILE NO BRASIL – E UMA BELA LIÇÃO DE VIDA  
 
No dia 30 de novembro de 2002, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a 
primeira Bíblia completa em braile-português, tornando realidade um antigo 
sonho de milhares de brasileiros que não podiam ler a Palavra de Deus por 
serem deficientes visuais.  
Entre essas pessoas estava Paula Regina França Ribeiro, uma jovem 
presbiteriana que havia perdido a visão quando tinha apenas quatro anos. Sua 
mãe, Umbelina Barroso de França, cuidou de sua filha com muito carinho e, 
mesmo sem recursos, fez de tudo para que ela voltasse a ver. Aos 21 anos, 
depois de várias cirurgias, Paula conseguiu recuperar parte da visão. Mas, aos 
30, voltou a perdê-la e não recuperou mais.  
Porém sua deficiência visual não abalou o seu amor a Deus e o seu amor à 
vida. Pelo contrário, foi um desafio para que ela se tornasse mais útil à 
sociedade e mais feliz. Primeiro, passou a cuidar de sua casa e a nadar nas 
horas vagas. Depois, dedicou-se à música e aprendeu a tocar violão, 
contrabaixo, flauta doce e flauta transversal. Começou, então, a participar de 
conjuntos musicais e tornou-se voluntária em serviços comunitários.  
Quando conheci Paula, no início da década de 90, ela já estava defendendo a 
grande causa de sua vida: a publicação da Bíblia completa no sistema braile. 
Na época, como Secretário-Geral da SBB, decidi apoiar o Projeto da Bíblia em 
Braile. Mas não tínhamos, então, condições financeiras nem técnicas para 
realizar o Projeto. Em 1992, lançamos uma campanha nacional em favor do 
Projeto. Com os recursos arrecadados no Brasil e uma oferta recebida das 
Sociedades Bíblicas Unidas, foi encomendada a produção da Bíblia em braile 
dos Estados Unidos. Porém, depois de vários anos de espera, a tentativa 
fracassou.  
No final da década de 90, tentamos novamente produzir a Bíblia em braile no 
Brasil, mas não conseguimos. O tempo foi passando, e a Paula continuou a 
insistir: telefonava sempre para o meu escritório e para a minha casa, dando 
ideias, cobrando iniciativas e não deixando o projeto morrer. Isso continuou 
por vários anos, até que, finalmente, a SBB conseguiu inaugurar sua Imprensa 
Braile, em 2001, e lançar sua Bíblia em braile, em 2002. A Bíblia em braile foi 
uma grande realização da SBB, cuja missão é tornar a Palavra de Deus 
acessível a todas as pessoas. Foi uma grande vitória de milhares de deficientes 
visuais brasileiros, que, agora, podem ler a Bíblia sem a ajuda de outra pessoa. 
Mas foi também uma grande conquista de Paula Regina França Ribeiro, a 
verdadeira idealizadora e motivadora desse grande Projeto.  
Luiz Antonio Giraldi – História da Bíblia no Brasil 



396 
 

TRADUTOR DA BÍBLIA AOS 115 ANOS  
 
É bem possível que ele tenha visto David Livingstone. O intrépido missionário 
escocês estava tendo os primeiros contatos com a área quando Donald Siwale 
nasceu. De fato, foi Livingstone o primeiro a levar o evangelho ao povo de 
Donald.  
Donald tinha vinte anos de idade quando o construtor do Império, Cecil 
Rhodes, obteve do rei Lewanika Barotse concessões para mineração e enviou 
colonos europeus para a região que se constituiu a Zâmbia.  
Mas o Sr. Siwale já tinha trinta anos de idade quando o primeiro livro da Bíblia 
a ser traduzido para sua língua, o evangelho de Lucas, foi publicado. E ele 
tinha sessenta e seis anos quando o Novo Testamento completo em 
Chinamwanga foi posto à venda. Diz-se que o Sr. Donald Siwale tem 115 anos 
de idade e que, quando acabar de completar a sua parte na obra de tradução 
do Antigo Testamento para o Chinamwanga, é provável que ele pare de 
trabalhar. Contudo, é difícil afastar um dedicado homem de Deus de seu 
campo de trabalho. Assim, ninguém está bem certo de quais são os planos de 
Donald para o futuro.  
Um dos pontos altos da carreira de Donald Siwale se deu apenas 
recentemente, quando ele entregou o primeiro exemplar da nova Bíblia em 
Chinamwanga ao presidente da Zâmbia, Dr. Kenneth Kauna. Por ocasião da 
cerimônia, ele deu o seguinte conselho ao presidente: “Eu creio sinceramente 
que este livro ajudará o senhor a governar este país, bastando lê-lo, e não 
conservá-lo como decoração da estante de livros do palácio do governo!”  
O presidente agradeceu tanto à Sociedade Bíblica da Zâmbia quanto ao Sr. 
Siwale, a quem ele considera como um de seus “tios” por causa do trabalho 
bem feito.  
Josué Gonçalves – Ilustrações VoL.1 – Jogando Luz no Sermão 
 
 
 
A BÍBLIA CHEGOU AO BRASIL 40 ANOS ANTES DOS MISSIONÁRIOS 
PROTESTANTES  
 
A introdução das Sagradas Escrituras no Brasil começou discretamente em 
1814. Naqueles primórdios, exemplares de Novos Testamentos e Bíblias 
completas eram distribuídos a bordo de navios que deixavam Lisboa e portos 
ingleses com destino ao Brasil. Era um trabalho muito inteligente e de bons 
resultados. Dependia da boa vontade e do espírito missionário de capitães de 
navio, comerciantes e pessoal diplomático e militar que viajassem para o 
Brasil. Os capelães britânicos radicados nos mais importantes postos 
brasileiros também participavam deste ministério.  
A partir de 1818, a distribuição de Bíblias na América Latina passou a ser feita 
por meio de agentes das duas sociedades bíblicas existentes, a Britânica e a 
Americana. O primeiro deles foi o pastor batista escocês James Thomson 
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(1781 - 1854). Foi ele quem introduziu a Palavra de Deus na Argentina, Chile, 
Peru, Equador, Colômbia, Porto Rico, Haiti, Cuba, México e várias ilhas das 
Antilhas. Não se sabe se ele esteve no Brasil.  
O pastor metodista americano Daniel Parish Kidder (1815 - 1891) foi o 
primeiro correspondente da Sociedade Bíblica Americana a se fixar no Brasil. 
Com a idade de 22 anos, já casado, ele percorreu o país de norte a sul. Kidder 
era destemido e criativo. Em uma de suas viagens a São Paulo, propôs à 
Assembleia Legislativa da Imperial Província de São Paulo o uso da Bíblia nas 
escolas primárias de toda a província e se comprometeu a doar doze 
exemplares para cada escola, caso a proposta fosse aprovada.  
Entre a chegada dos primeiros exemplares da Bíblia (1814) e a chegada do 
primeiro missionário protestante permanente (1855), há um espaço de 41 
anos. Isso significa que as Escrituras Sagradas precederam a implantação das 
primeiras igrejas evangélicas brasileiras.  
Naquele tempo, a Igreja Romana não via com bons olhos o trabalho das 
sociedades bíblicas e de seus colportores (pessoas que se ocupavam da 
circulação da Bíblia por motivação missionária). Os protestantes pensavam e 
agiam de maneira diferente. Cada fiel deveria possuir seu próprio exemplar 
da Bíblia e conhecer o seu conteúdo, na certeza de que ela é “a única regra de 
fé e prática”.  
História da Evangelização do Brasil, Editora Ultimato (adaptado) 
 
 
 
CHEGOU O LIVRO DE DEUS?  
 
Uma senhora missionária em certo país da África viu um nativo desconhecido 
vindo em sua direção. Ele estava vestido com as peles habituais e guiava uma 
cabra. Ao chegar até ela, ele largou o cajado, amarrou a cabra e disse:  
"Senhora branca, o livro de Deus chegou ao nosso país?"  
"Você está interessado no livro de Deus?", ela perguntou.  
"Sim", respondeu o nativo. "Meu filho me trouxe esses pedaços de papel e ele 
me ensinou as palavras: 'Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito.' Ouvi dizer que o Livro de Deus havia chegado, e andei por 
cinco dias, e trouxe esta cabra para comprar o Livro de Deus."  
Ela então, feliz e surpresa, lhe mostrou uma cópia da Bíblia e lhe indicou o 
local onde as palavras que ele conhecia estavam impressas.  
"Dê-me esse livro", ele pediu, "e você pode ficar com esta cabra."  
Ao receber o livro, ele se moveu como quem dança diante dela, pressionando 
o livro junto ao coração, e dizendo:  
"Livro de Deus. Ele falou conosco em nossa própria língua!"  
Ele retornou à sua própria vila com o Livro de Deus – para uma parte daquele 
país em que nenhum missionário estava.  
Golden Apples / More Ilustrations 
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ELES NÃO POSSUÍAM QUEM LHES PUDESSE LER AS ESCRITURAS  
 
Estávamos dedicados a nosso esforço missionário navegando por alguns rios 
amazônicos. Prosseguíamos, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o 
evangelho, compartilhando experiências, confortando e sendo confortados.  
Chegamos a uma vila ribeirinha às sete horas da noite e assim que o motor foi 
desligado, ouvi hinos sendo entoados na vila; estava tudo escuro, e com certo 
esforço, percebi que era uma Igreja. Havia muitos irmãos reunidos, 
iluminados por uma pequena lamparina. Resolvi participar do culto, e quando 
cheguei verifiquei que os irmãos só cantavam, não havia ministração da 
Palavra. O dirigente, sem me conhecer, olhou para mim e perguntou-me:  
- Você sabe ler?  
- Sim, respondi.  
- Você poderia ler a Palavra de Deus para nós? Nós não sabemos ler e por isso 
só cantamos.  
Exemplos de fé, amor e dedicação como esses sensibilizaram profundamente 
meu coração e me fizeram refletir seriamente sobre a imensidão da seara e a 
escassez dos obreiros. Me lembrei das palavras do Senhor Jesus: “A colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da 
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita”.  
Kelem Gaspar – Pakau Oro Mon: A chamada, o preço e a recompensa 
 
 
 
A BÍBLIA ESQUECIDA 
 
Alguns cavalheiros que pertenciam a uma associação bíblica visitaram uma 
anciã e lhe perguntaram se ela possuía uma Bíblia. A senhora molestou-se 
muito com tal pergunta e respondeu-lhes: “Creem os senhores que eu seja 
uma pagã para que me façam tal pergunta?”. 
Em seguida, chamou uma criança, a quem disse: “Corra e tire a minha Bíblia 
do baú. Traga-a para que eu ensine uma coisa a estes cavalheiros”. 
Eles disseram insistentemente que não era necessário fazer aquilo, porém ela 
respondeu: “Quero que vejam com os seus próprios olhos que não sou uma 
pagã!”. 
Pouco depois, o menino lhe trouxe uma Bíblia cujas páginas estavam em 
excelente estado de conservação. Quando a senhora a abriu, exclamou: “Oh! 
Como gostei de que os senhores houvessem me visitado e perguntado pela 
minha Bíblia! Aqui estão os meus óculos, que estavam juntos com ela. Eu 
estive procurando por eles durante três anos e não havia meio de achá-los”. 
Houve ou não razão para chamar essa senhora de pagã? 
Com efeito, ela estava vivendo como uma pagã, ignorante da Palavra de Deus, 
o que pode ser considerado um esquecimento criminoso. 
Josué Gonçalves - Ilustrações VoL.1 - Jogando Luz no Sermão 
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O CÉTICO VENCIDO 
 
Certa vez, um cético falando acerca da Bíblia disse que, nesses dias, era 
impossível acreditar num livro cujo autor não se conhece. 
Um cristão que ali se achava perguntou-lhe então se ele conhecia o nome do 
autor da tabuada. 
“Não”, respondeu ele. 
“Pois então”, disse-lhe o cristão. “Já se vê que o senhor não acredita nela.” 
“Ah, sim, acredito porque é útil e dá resultado.” 
“Também a Bíblia”, respondeu o crente. 
O cético então calou-se. 
A Bíblia é a nossa maior e melhor fonte de conhecimento de Jesus. Embora ela 
seja considerada como ultrapassada por céticos e críticos, é suficiente e 
desafia o homem e o tempo. Ela é o livro que tem trazido os maiores benefícios 
para o mundo. Por si mesma, prova a sua origem divina. 
 Josué Gonçalves - Ilustrações VoL.1 - Jogando Luz no Sermão 
 
 
 
O VALOR DA BÍBLIA 
 
A Bíblia Sagrada contém 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. 
Possuída, é um tesouro. 
Estudada, é sabedoria. 
Crida, é salvação. 
Praticada, é santificação. 
A Bíblia foi redigida nos mais diversos lugares: num deserto, na prisão, numa 
ilha, no palácio real, na cidade, em Roma, na Grécia, Mesopotâmia, Palestina, 
Egito, etc. Foi escrita em diversas épocas, desde 1.500 antes de Cristo, pelo 
menos, até o ano 100 da nossa era, e pelas mais diversas pessoas, como reis, 
pastores, pescadores, legisladores, cultivadores, etc., uns quarenta no total. 
Na sua maioria, nunca se conheceram e até mesmo, às vezes, tinham lido o 
que os outros haviam escrito. Não obstante, a Bíblia constitui-se numa 
unidade maravilhosa, que é prova irrefutável da sua origem divina e de ter 
sido Deus o Seu autor supremo. 
Sugestão para ler a Bíblia: 
A – Lê-la toda; 
B – Com meditação; 
C – Para tirar lições para nós, e não para criticar os outros; 
D – Com fé em suas promessas; 
E – Com aceitação como a Palavra de Deus; 
F – Com o propósito de praticá-la. 
Jerônimo Correa Lourenço / Josué Gonçalves - Ilustrações VoL.1 - Jogando Luz 
no Sermão 
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TEXTOS BÍBLICOS PREDILETOS DE GRANDES HOMENS DE DEUS  
 
Texto com o qual John Bunyan pregava às multidões – Jo 6:37   
O texto que salvou William Cowper do suicídio – Rm 3:24-25  
O texto que fez de Martinho Lutero o herói da Reforma – Rm 3:24-25  
O texto que confortou a alma atribulada de John Wesley – Mc 12:34  
O texto que fez de David Livingstone um missionário – Mt 28:19-20  
O texto em que John Knox se ancorou – Jo 17:3  
O texto que levou à conversão o Príncipe dos Pregadores, Spurgeon – Is 45:22 
O texto que deu a William Carey a visão de mundo – Is 54:2  
O texto que fez de William Penn um vencedor – 1 Jo 5:4  
O texto pelo qual Michael Faraday arriscou tudo – 2 Tm 1:2 
Josué Gonçalves - Ilustrações VoL.1 - Jogando Luz no Sermão (adaptado) 
 
 
 
O LIVRO DESPREZADO 
 
Certa vez, um chefe africano foi aprisionado por um inimigo figadal. Na terra 
do seu cativeiro, podia locomover-se livremente, exceto por pesadas cadeias 
de ferro em cada tornozelo, que o impediam de tentar a fuga. 
Um viajante europeu o viu e dele se compadeceu, mas não tentou ajudá-lo 
abertamente porque estava sendo observado. Obteve, contudo, permissão de 
dar ao cativo um livro. O chefe ficou desapontado quando o recebeu, porque 
não desejava um livro. 
Por seguinte, o livro foi posto de lado e logo esquecido. Três anos mais tarde, 
num momento de ociosidade, o prisioneiro apanhou o livro e o examinou 
cuidadosamente. Havia alguma coisa dura no dorso. Puxou-a, e eis que era 
uma lima, justamente o instrumento que mais ambicionava. Foi para o mato 
e trabalhou nas correntes até que elas caíram. Viajando de noite e 
escondendo-se de dia, pôs-se a caminho de sua terra. Viu-se livre, enfim, mas 
não pôde olvidar os três anos de cativeiro que sofrera por negligenciar a 
leitura do livro.  
Transcorridos alguns anos mais, chegaram missionários ao seu país. O chefe 
descobriu, com grande surpresa, que o livro que havia desprezado era a 
Palavra de Deus, e ao aprender a lê-lo, este falou-lhe ao coração. Reconheceu 
agora que, embora estivesse livre fisicamente, era realmente um escravo do 
pecado. 
Aceitando a mensagem do livro como o seu código de vida e a Cristo como 
aquele que poderia resgatá-lo, experimentou, pela primeira vez, uma 
liberdade verdadeira e completa. 
Josué Gonçalves - Ilustrações VoL.1 - Jogando Luz no Sermão 
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CONFORTO PARA A ALMA 
 
Uma senhora forte e sadia ficou cega com quarenta anos de idade. Durante o 
primeiro ano a tristeza era acima de suas forças. Mas aos poucos reconquistou 
a coragem e tornou-se a alegria do seu lar. 
Mais tarde esta senhora disse: "Há um motivo pelo qual não deixo de dar 
graças ao Senhor. Desde menina, tinha o hábito de ler a Bíblia diariamente, 
completando-a cada ano. Três anos antes de perder a vista, tive a boa ideia de 
usar meu tempo de leitura bíblica decorando algumas passagens. Assim, 
decorei diversos trechos das Escrituras que me têm trazido o maior conforto. 
Como agradeço a Deus por me ter dado a lembrança de assim fazer! Parece- 
me que não tinha reconhecido o valor da minha memória até ficar cega, e 
descobri que não sabia até então, do grande conforto que se acha na Bíblia. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
A BÍBLIA NOS LEVA A DEUS 
 
Qual é a coisa de que mais necessitamos como indivíduos, comunidades e 
países? Uma resposta bem adequada a essa pergunta foi apresentada pelo 
Presidente Coolidge em certa ocasião perante o túmulo do Soldado 
Desconhecido, nos EUA: 
“Não precisamos de maior desenvolvimento nacional; 
Precisamos de mais desenvolvimento espiritual. 
Não necessitamos de maior poder intelectual; 
Necessitamos de mais poder espiritual. 
Não precisamos de maiores conhecimentos; 
Precisamos de mais caráter. 
Não necessitamos de mais leis; 
Necessitamos de mais religião.” 
Coolidge estava cheio de razão; podemos ter tudo, mas se não tivermos 
religião, nada temos. E como ter religião? Como aproximar-nos de Deus? 
Ouçamos o que nos escreveu Dr. Borchgrevink, da Missão da Noruega, há 
alguns anos passados: “Está havendo uma grande restauração na província 
Betribo, na qual a ação do Espírito de Deus é o único diretor. Neste movimento 
espiritual foi provado que não houve intervenção alguma humana. Apenas a 
leitura das Santas Escrituras atuou no coração dos homens, despertando-os; 
nem uma outra influência, porém unicamente a BÍBLIA produziu esta 
restauração. Os homens que se chamam ‘Discípulos de Jesus’ são os autores 
disso; eles todos levam suas Bíblias consigo em uma bolsa pequena, 
pendurada nos pescoços. A Bíblia é o único Mestre deles; todos estão ansiosos 
para dar testemunho de Cristo em suas grandes reuniões. A restauração 
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espalha-se tão depressa, que está penetrando até na Igreja Romana, e se 
espera que tome conta de toda a grande ilha.” 
O Livro de Deus é sempre o promotor das restaurações religiosas; já o foi no 
tempo do rei Josias e será nos nossos dias, se quisermos buscar a Deus. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
UMA BOA IDEIA 
 
"Enquanto pertencer a mim este negócio, ou qualquer outro" dizia um 
professor de Escola Dominical, "pretendo reunir diariamente os meus 
empregados e fazer com eles um culto devocional antes de iniciarmos o 
trabalho do dia." 
Esta convicção era uma dentre as muitas que haviam nascido no coração do 
povo de certa cidade durante uma campanha pró leitura da Bíblia, que se 
encerrou em 4 de julho de 1948. 30.000 porções das Escrituras foram 
distribuídas na cidade. E eles estavam lendo. Quem passasse por lá veria 
velhos e jovens deixarem seus trabalhos e sentarem-se para lê-las. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 

 
A BÍBLIA DO CAPITÃO 
 

Fui um dia a uma grande instituição nos Estados Unidos para falar com alguns 
velhos soldados. Um dos oficiais chefes falou-me a respeito de um velho 
capitão da marinha que tinha estado ali. Este velho capitão tinha sido 
considerado um herói. Quando ele veio para esta instituição, era um cético e 
nunca assistia a trabalhos religiosos. 
Um dia em que ele estava seriamente doente seu oficial foi ao seu quarto e 
disse: "Capitão, por que você não lê a Bíblia?" "Porque não creio na Bíblia", 
respondeu o velho homem. Poucos dias depois o oficial veia vê-lo outra vez e 
disse: "Capitão, aqui está uma Bíblia; se você achar nela alguma coisa em que 
possa crer, marque em vermelho. Se você a ler toda e não puder encontrar 
semelhantes trechos, quando eu voltar outra vez, você me diga." 
O velho capitão perguntou: "Onde deverei começar?" "Comece com o 
evangelho de João", replicou o oficial. Assim o velho homem começou a ler o 
evangelho de João. Leu o primeiro capítulo e não fez nenhuma marca. Leu até 
o 15° verso do 3° capítulo, e nenhum trecho foi marcado pelo seu lápis 
vermelho. Mas, quando ele leu o verso 16, ele marcou com o lápis vermelho. 
Nesta altura íamos chegando ao quarto que o capitão havia ocupado, mas que 
estava agora vazio. Balançando sobre o leito que ele havia ocupado havia uma 
âncora de papelão, com uma sentença escrita em letra vermelha: "Lancei 
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minha âncora no Porto Salvador." O velho capitão tinha ido para o seu lar 
eterno, e o oficial disse: "Gostaria que o senhor visse a Bíblia dele, mas a 
mandamos para sua filha. Raramente se encontrava em todo o livro uma 
página que não tivesse marca vermelha. Ele passou a crer em toda a Bíblia." 
Quem operou tal mudança? Não foi nenhum ministro, pois ele não os ouviu. 
Nem o oficial, pois ele não o escutaria se tivesse falado a respeito de Jesus. 
Foi o Espírito de Deus, dando-lhe a luz necessária para compreender a 
verdade de Sua Palavra. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 

 
COMO A PALAVRA DE DEUS TOCOU UM BANDIDO 
 

Matias Garcia, pastor de uma Igreja Batista Mexicana, conta de um conhecido 
bandido no México que numa de suas fugas de assaltos levou, entre outras 
coisas saqueadas, uma Bíblia. As autoridades começaram a fazer uma busca 
persistente do homem, enquanto ele estava oculto em uma caverna. Como ele 
não tivesse nada para fazer, começou a ler a Bíblia. 
Depois, quando todos haviam se esquecido de sua perseguição inútil ao 
homem, apresentou-se ao tribunal criminal de Saltilho, Coahuila, México, um 
homem que disse: "Aqui estou como prisioneiro". "Quem é você?" perguntou 
o juiz... "Eu sou Juan Chavez". O juiz estremeceu ao ouvir o nome do temível 
bandido, mas perguntou: "O que o levou a vir apresentar-se aqui como 
prisioneiro?" Serenamente o bandido tirou uma Bíblia que trazia guardada e 
apresentando-a, disse: "Este livro me trouxe de volta para pagar minha dívida 
para com a sociedade, justamente como Jesus pagou minhas dívidas perante 
Deus." 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 

A ALEGRIA E O PODER DE CHANG 
 

As pessoas dos dias de Esdras necessitavam de que se lhes lesse a Palavra de 
Deus por duas razões: O povo comum não a possuía, e provavelmente muitos 
que a possuíam não podiam lê-la. Mas outros que a possuíam e a liam com os 
corações abertos, recebiam ricas bênçãos espirituais, inclusive alegria e 
poder. Um missionário da China conta o seguinte fato relacionado com isto. 
"Chang está terminando a leitura completa da sua Bíblia cada três semanas, 
ou sejam dezoito vezes ao ano. Foi essa a notícia que recebemos recentemente 
de Shantung, nosso campo, o qual nos alegrava muito. Chang era um dos 
nossos velhos pregadores em Shantung, anos atrás, e agora vivia 
sossegadamente em sua aldeia. 
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"É importante notar que Chang está lendo sua Bíblia, morando na parte de 
Shantung controlada pelos chineses comunistas que consideram a religião 
como desprezível superstição, e consequentemente proíbem que se façam 
todos os serviços religiosos e destroem todas as Bíblias. Chang crê nas 
verdades preciosas de sua Bíblia, e enquanto não pode pregar ou dar um 
testemunho público de sua fé, se entrega à leitura da Bíblia e à oração. Ele só 
não está lendo ou orando quando está comendo ou dormindo. Como resultado 
dessa constante leitura sua Bíblia se estragou em parte, e era impossível 
comprar outra em território comunista. Então, ele encadernou-a em três 
livros e continua a lê-la. 
"O mais importante resultado da diligência de Chang na leitura de sua Bíblia 
é que Deus o tem abençoado maravilhosamente e tem lhe falado claramente 
através da leitura de sua Palavra. Ele declarou que nunca tinha sido tão 
abençoado por Deus, nem tão cheio da alegria do Senhor e nem tão pouco tão 
firme na fé quanto agora, embora inteiramente rodeado de perigos e 
incertezas. Ele tem tido força e coragem, em face do perigo de ser punido 
pelos "Vermelhos", por reunir um grupo de doze ou mais crentes em seu lar 
para adorar a Deus e estudar a Sua Palavra. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 

A BÍBLIA ESPALHADA 
 

Deram uma Bíblia a um enfermo no hospital americano da Turquia. Este, ao 
ter alta, levou o livro para sua casa na vila de seu nascimento, na Armênia. 
Um padre armênio, vendo a Bíblia, arrebatou-a de sua mão e rasgou-a, 
atirando as folhas pela rua. Ficou assim a Bíblia espalhada pelo chão; um 
vendedor passando e vendo as folhas, ajuntou-as e levou para sua mercearia 
para servir de papel de embrulho. E foi com elas embrulhando as coisas: uma 
vela, um pedaço de queijo, azeitonas, etc. Os fregueses levavam assim suas 
compras nas folhas em que a Palavra de Deus estava impressa. Deste modo 
singular a Bíblia foi espalhada por toda a vila. 
Não tardou que os fregueses perguntassem se havia mais daquelas folhas, 
porque eles as tinham lido e queriam saber mais acerca daquele livro. Mas o 
merceeiro, que nada sabia da Bíblia, não podia ajudá-los. As folhas preciosas 
foram, entretanto, guardadas com cuidado e lidas muitas vezes. 
Certo dia, um missionário colportor, percorrendo as províncias da Turquia, 
chegou a essa vila obscura. Foi grande a sua admiração. Cerca de cem pessoas 
vieram à sua presença pedindo a Bíblia ou porções da mesma. A "Bíblia 
Espalhada" havia proclamado a sua própria mensagem de luz e de vida, e 
provara que a Palavra de Deus não torna para Ele vazia. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
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A BÚSSOLA 
 
Faz muitos anos toda a região que fica ao norte do lago de Michigan, nos 
Estados Unidos, era coberta de densas florestas. Os melhores lenhadores 
nelas se perderiam, se não tivessem uma boa bússola. 
Um dos habitantes da região costumava contar que um dia, tendo estado 
muito tempo a percorrer as matas, notou que o dia começava a declinar e 
resolveu voltar para casa. Estava convencido de que havia tomado rumo certo 
e nem consultou a bússola. Depois de algum tempo, resolveu observá-la e, só 
então, notou que estava seguindo exatamente direção contrária a que devia 
tomar: marchava para leste, quando sua casa ficava para oeste. Estava, no 
entanto, tão certo de que a direção que tomara era segura que chegou a 
desconfiar da bússola, e, como era natural, começou a ficar excitado, porque 
perder-se alguém naquelas matas significaria morte certa. Afinal, olhando 
para a bússola, pensou: 
"Esse aparelho nunca me enganou, nunca me conduziu para rumos errados. 
Eu vou obedecê-la." Fez isso e foi a sua salvação. 
A Bíblia é a bússola que, sendo seguida, pode guiar o homem pecador ao porto 
da Salvação. Sigamos os ensinos da Bíblia Sagrada e espalhemos o Livro 
Divino por todos os quadrantes de nossa Pátria. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
NÃO FOI SONHO 
 
Em 1948 uma jovem comerciante na Alemanha, escreveu à sua amiga 
contando-lhe que fora a uma livraria para comprar alguma coisa. Assim 
narrou ela: "À minha frente estava uma senhora comprando o que me parecia 
um Novo Testamento. Não podia crer no que meus olhos viam e estava certa 
de que naturalmente estava enganada. Quando voltei a mim, entretanto, 
tomei coragem e pedi à vendedora um Novo Testamento. Sem hesitação a 
moça foi à prateleira, e o trouxe, e ante o preço tão barato que pediu, fiquei 
atônita, sem poder entender como semelhante coisa podia ser possível. Cheia 
de alegria com meu tesouro, corri para o trabalho, e cuidadosamente abri o 
embrulho, para certificar-me de que não era sonho. Não era sonho; era 
realidade – tinha conseguido comprar um Novo Testamento!" 
Isto foi possível por causa da Sociedade Bíblica Americana. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
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O QUE FEZ A AMIZADE CRISTÃ PELA SENHORA ECONOMOS 
 
Fui educada em Atenas, na Igreja Grega Ortodoxa. Tudo que aprendi em 
minha vida religiosa foi ir à igreja e ler meu livro de orações, ambos 
inteiramente insuficientes. Tornei-me uma queixosa crônica. Era 
supersticiosa e sentia-me miserável. 
Na tarde de um domingo chuvoso, no tempo da Segunda Grande Guerra, 
minha cunhada me disse: "Catarina, você tem espírito religioso; porque não 
vai à casa da Sra. Chrisa Makriscosta? Muitas pessoas amáveis se reúnem 
regularmente ali no que eles chamam o canto dos Gregos Ortodoxos Crentes". 
Fui, e fui bem recebida. Havia pessoas de todas as idades ali. Enquanto as 
olhava disse: "Quão felizes parecem ser estas pessoas! Certamente elas não 
têm dificuldades na vida." 
A reunião começou. A dirigente levantou-se, e leu o Novo Testamento. Fez 
uma explanação muito simples e ao mesmo tempo impressionável. Falou de 
como Cristo Nosso Senhor vivia entre nós. Minha felicidade quase me 
enganava. Lágrimas vinham-me aos olhos, pois eu sempre pensara que Jesus 
estava unicamente no céu. Pensei comigo mesma: "Achei agora o que tenho 
procurado por muito tempo!" 
No dia seguinte a Sra. Makriscosta deu-me um exemplar do Novo Testamento. 
Nunca havia lido um livro com tanta facilidade em toda a minha vida – quanto 
mais lia mais preciosidades descobria. Descobri que não vivia só, 
desamparada neste mundo, como eu sempre supusera. Aprendi que tinha um 
Confortador à minha disposição. Aprendi como poderia ser uma verdadeira 
filha do Pai Celestial e que devia amar ao próximo como a mim mesma. Li 
Palavras de Jesus. Antes de ler o Novo Testamento pensava que era uma 
verdadeira Cristã. Agora fiquei sabendo que não o era. Senti-me feliz em meu 
desenvolvimento cristão, e vivo inteiramente feliz e satisfeita. 
Pedi à Sra. Makriscosta que fizesse reuniões no meu lar. A princípio vieram 
cinco das minhas amigas; o número, porém, ia crescendo cada vez mais, até 
atingir a oitenta mulheres reunidas em minha casa. Os alemães, porém, 
proibiram as reuniões de qualquer tipo com assistência superior a três. Mas 
continuamos com as reuniões do canto cristão em nosso lar. Não tínhamos 
cadeiras suficientes, e então arranjamos assentos de caixas e latas. Nunca 
fomos incomodadas. Depois de terminadas as leituras, minhas amigas faziam 
perguntas. Elas disseram que meu lar parecia um céu para elas. Uma delas me 
disse: "Você salvou minha vida." 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
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QUE FEZ UMA BÍBLIA NO MÉXICO 
 
Há dez anos aproximadamente, um locutor espanhol, nativo entre os índios 
zoque, no Sul do México, comprou uma Bíblia em espanhol; leu-a e se 
converteu. Seu entusiasmo se expandiu tanto que atingiu até três 
comunidades com 200 ou 300 membros, que assistiam com regularidade aos 
trabalhos nas três casas de oração, e amavelmente procuravam direção 
divina. 
O Dr. Wonderly visitou um destes grupos e ficou convencido da necessidade 
de levar-lhes o evangelho em sua própria língua. Ele e outros tradutores da 
Bíblia da "Missão Wycliffe" com diversos nativos ajudantes, depois de um 
intensivo estudo da língua zoque, traduziram o evangelho segundo Marcos 
para o zoque. Os evangelhos, encadernados em papel de cores brilhantes e 
impressos com uma coluna paralela em texto espanhol, foram publicados pela 
Sociedade Bíblica Americana em 1948. 
O Dr. Wonderly escreveu: "Tive o privilégio de visitar três congregações que 
surgiram como resultado de apenas ouvirem a leitura da Palavra de Deus. 
Pela primeira vez em minha vida fui capaz de levantar-me diante de um grupo 
de crentes em sua própria casa de oração feita de bambu e coberta de colmo 
e ler e explicar para eles a Palavra de Deus em zoque. 
Uns 200 ou mais crentes reunidos por ocasião de nossa visita revelaram sua 
satisfação no trasbordamento de sua hospitalidade e no desejo ardente que 
manifestaram pela Palavra de Deus. 
Ali estavam aproximadamente 10.000 nativos, que falavam o dialeto zoque 
com talvez mais 10.000 que falavam uma língua pouco diferente. 
As campanhas de alfabetização estavam em curso e o despertamento que 
causou o evangelho com capa de papel brilhante sem dúvida as estimularão. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
A INFLUÊNCIA BÍBLICA - Salmo 119:50 
 
Você já ouviu alguém dizer que era um desgraçado inveterado, um incômodo 
para o mundo e para a sociedade, até o dia em que começou a estudar 
matemática e aprendeu a tabuada de multiplicar, tornando-se, desde então, 
feliz, como que sentindo um desejo imenso de cantar continuamente por ter 
a alma cheia de paz e de triunfo? 
Você já ouviu alguém atribuir o seu libertamento da intemperança, do vício e 
do pecado à ciência da matemática ou à geologia? Milhares, porém, podem 
dizer: "Eu era um perdido; quebrei o coração de minha pobre mãe; estava 
arruinado, não tinha lar; mas achei abrigo nas promessas da Bíblia". Muitos 
irão até contar as palavras divinas que se apegaram em suas almas. 
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E ainda hoje esse Livro está operando tais milagres. Se perguntarmos ao 
cético se ele conhece algum outro Livro que transforme uma vida de 
sofrimentos em prazer e alegria, talvez responda que sim; no entanto, se lhe 
fizermos o pedido de um volume, esperaremos em vão por ele.  
Pittsburgh Christian Advocate / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações 
para Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
AQUELA ÚNICA FACE - João 5:39 
 
Tenho ouvido falar de uma fotografia da Constituição dos Estados Unidos, 
muito bem gravada em cobre, de forma tal que ao ser contemplada de perto 
não se pode discernir mais do que alguma coisa escrita, porém, ao longe, deixa 
transparecer o rosto de George Washington. A face do grande americano 
destaca-se na sombra das letras, o que impede, a certa distância, a leitura das 
palavras ali gravadas. 
Do mesmo modo nós contemplamos as Escrituras. Digam os homens o que 
quiserem desta ou daquela ideia da Bíblia; se a contemplarmos com fé, 
veremos brilhando no meio dela a face de Jesus Cristo. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
O PODER TRANSFORMADOR DO EVANGELHO 
 
Anos atrás circulou, em vários países, que os nativos se haviam levantado 
contra a agressão europeia em certos pontos das Ilhas do Mar do Sul, sendo 
enviada uma comissão real a fim de investigar o caso. Esses estranhos 
rumores surgiram em torno da trágica morte do Sr. Bell, funcionário de certo 
distrito, e de seu auxiliar, Sr. Lilies, na Ilha de Malaita, no grupo de Salomão. O 
cavalheiro que presidia essa real comissão chegou ao local da desordem e 
começou suas investigações. Foi ter, afinal, às ilhas chamadas Salomão 
Ocidental, e Ragoso, foi chamado para falar em favor dos chefes dessas ilhas. 
O emissário, ansioso de conhecer os íntimos pensamentos desses nativos, 
dirigiu-lhes três perguntas. Primeira: Eram os nativos mais felizes em seu 
primitivo estado, isto é, antes da chegada do homem branco, do que agora? 
Segunda: Tinha alguém de seu povo desejos de volver àqueles costumes 
pagãos? Terceira: Desejavam eles que o país ficasse inteiramente em seu 
poder, sendo retirados os estrangeiros? 
Kata Ragoso começou sua resposta fazendo uma viva descrição das condições 
predominantes naqueles antigos dias. Contou como o povo vivia então em 
constante temor, pois eram caçadores de cabeças, e antecipavam 
naturalmente a vingança. Viviam constantemente preparados para um súbito 
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ataque e, em vista disto, não tinham nenhum lugar fixo de habitação, morando 
bem próximo de suas plantações. Seus ritos religiosos exigiam o sacrifício de 
criaturas humanas. Havia doenças, e centenas de seus filhos morriam antes 
de um ano. 
"Não, senhor" – disse ele – "nós não éramos felizes naqueles dias." Descreveu 
então a mudança que se operara com o advento do homem branco. Mas 
muitos desses brancos estrangeiros roubavam seus amigos e parentes e os 
levavam para trabalhar em plantações em outras terras e ninguém os via 
mais. Foi uma época bem sombria, aquela, na história das ilhas do Sul do 
Pacífico. Mas tão ansiosas estavam essas pessoas para adquirir machados de 
ferro ou de aço que fariam qualquer coisa a fim de os conseguir, e em sua 
decisão de assim fazer muitos eram apanhados em armadilhas, indo parar no 
porão dos navios do homem branco. Os que ficavam, naturalmente, 
procuravam vingar-se, e muitas tripulações foram trucidadas e os navios 
postos a pique naquelas lagunas. 
Então chegaram os missionários e o governo estabeleceu seu sistema de 
seguintes palavras:  
"Vós chegastes com vossos canhões e nós vos enfrentamos com as nossas 
lanças, mas havia falta de confiança de parte a parte, até que, finalmente..." 
Apanhando então a Bíblia à vista de todos os presentes, disse: "Senhor, foi a 
vinda deste Livro que operou a verdadeira mudança na vida de meu povo. A 
história deste Livro tem sido uma inspiração para nós. Temos procurado 
seguir o exemplo do Homem deste Livro; e hoje, senhor, não nos encontramos 
como inimigos, mas como amigos." 
Ao mesmo tempo em que o chefe estava falando, numa ilha próxima as moças 
e crianças estavam cantando, e pareceu agradável a todos os presentes ouvir 
aquele cântico, e observar a confiança com que fruíam a mútua convivência. 
"Olhai!" – disse Ragoso – "Aqueles rapazes e meninas não estão atemorizados 
hoje. Vivem em casas limpas, e em aldeias bem estabelecidas. Têm igrejas e 
escolas e não há o temor de vinganças. Ninguém carrega lança ou escudo. 
Aqueles dias já passaram e apreciamos a obra realizada pelos missionários, o 
governo, e os comerciantes, e o auxílio médico que nos tem sido dispensado. 
Outrora muitos de nossos filhos morriam por falta de cuidados médicos; hoje 
estão recebendo o necessário tratamento. Sabem ler, escrever e comunicar-
se uns com os outros. 
Não, senhor, não há um único homem em todo o meu território que deseje 
voltar aos dias de outrora, mas foi a história deste Livro que nos tirou as 
lanças e espingardas, nossas armas de guerra, tornando-nos homens e 
mulheres transformados. Por causa disto não temos nenhum desejo de volver 
aos costumes e condições daqueles antigos dias, nem que nossos 
missionários, o governo e os comerciantes nos sejam tirados. Estamos 
preparados para fazer nosso trabalho de maneira que não somente auxilie o 
homem branco, mas o inspire a ajudar-nos também. Necessitamos de coisas 
que os brancos nos podem dar. Apreciamos o fato de o Evangelho nos ter 
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tornado melhores. Ele nos concedeu o direito de viver sob melhores 
condições." 
O chefe da comissão declarou, posteriormente, que, ao ouvir Ragoso traçar 
resumidamente a história de seu povo, sentiu comover-se-lhe o próprio 
coração ao ver o fruto dos princípios missionários revelados na vida de um tal 
homem. 
Ragoso tem permanecido fiel e firme à causa de Deus, e através dos muitos 
meses de guerra, tem procurado estimular seu povo a permanecer fiel, 
procurando sempre, em toda a sua obra, dilatar a causa da verdade, a causa 
de Deus a quem ele agora serve com amor.  
N. Ferris / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações 
& Palestras 
 
 
 
QUE ESCOLHERIA VOCÊ? 
 
Um senhor rico e velho reuniu a seus criados no dia de seu aniversário e lhes 
ofereceu uma dádiva. 
– Que prefere você? – disse ao moço que cuidava de seu cavalo. Você escolhe 
entre esta Bíblia e estes R$ 500. 
– Senhor – respondeu o moço – eu preferiria a Bíblia se soubesse ler, porém, 
como não sei, me será mais útil o dinheiro. 
– Bem, pode levar, é seu. 
– E você, que prefere das duas coisas: a Bíblia ou os R$ 500 – perguntou ao 
jardineiro. 
– Minha pobre mulher está tão enferma, que necessito mais do dinheiro do 
que de qualquer outra coisa, respondeu o jardineiro, inclinando-se e tomando 
os R$ 500. 
– Marta, você que sabe ler – disse o amo dirigindo-se à cozinheira – quer a 
Bíblia? 
– Eu sei ler, senhor, porém, nunca tenho tempo para ler um livro, e com o 
dinheiro poderei comprar um vestido. 
– Está bem: tome a prata. 
Por fim, chegando-se ao garoto de recados, disse-lhe: 
– Roberto, você quer os R$ 500 para renovar o teu terno, que já está velho, ou 
a Bíblia? 
Agradeceu a oferta em dinheiro, mas aceitou a Bíblia. 
– Minha querida mãe tinha o costume de ler e ensinar-me que a Lei de Jeová 
é melhor que todo o ouro e a prata. Se o senhor me permite, escolherei o bom 
livro. 
– Deus o abençoe e faça com que a sua boa escolha lhe traga riquezas, honras 
e uma longa vida. 
O rapaz recebeu-a; e ao abri-la um pedaço de ouro caiu ao solo; voltando com 
presteza as folhas, achou entre elas muitos cheques, enquanto os outros três 
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criados, compreendendo a sua má escolha, foram embora cabisbaixos e 
pesarosos.  
Semeador / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
 
 
 
A DIREÇÃO CERTA - Is 30:21 
 
É de grande importância andarmos pelo caminho verdadeiro; no entanto, 
convém notar que toda estrada possui duas direções e é preciso sabermos 
qual o rumo certo. 
Um viajante que se encontrava nas montanhas Adirondack, em viagem para 
Chestertown, viu-se, ao cair da tarde, perdido numa estrada desconhecida. 
Dirigindo-se lentamente a um estábulo próximo, ouve um ruído e interroga 
sem ver ninguém: "É este o caminho certo para Chestertown?" Não recebendo 
resposta, insiste ainda com sua pergunta, e lhe responde o leiteiro que estava 
lá dentro do estábulo: "Sim; é o caminho, porém, não sei que direção você está 
tomando."  
Watchmann – Examiner / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
O CORAÇÃO E O LIVRO - Sl 119:97 
 
Há um belo incidente relatado na vida da senhora Schumann, perita musicista 
e devota amante da nobre arte de seu esposo. 
Ela dava, frequentemente, programas depois da morte de seu marido; mas, 
antes de fazê-lo, lia algumas cartas de amor que recebera durante os dias de 
noivado. A razão para tal, disse ela, era que logo após refrescar o coração com 
o sentimento de amor que ele tinha tido para com ela, sentia-se melhor 
preparada para interpretar sua música. 
O amor é o melhor de todos os intérpretes; é ele que nos ajuda a compreender 
as verdades da Bíblia, esse Livro que se encontra repleto da música 
proveniente do próprio coração de Deus. Tem em si material suficiente para 
mil majestosos oratórios; possui grandes salmos e hinos tão fortes e 
poderosos quanto o soprar dos ventos; contém muitos encantos, solenidades 
e cordas menores que tocam as mais sensíveis fontes de lágrimas, além de 
outras notas jubilosas que alcançaram as mais altissonantes barras de gesso. 
Ó grande livro de música divinal! Os maestros mais singulares em canto e 
harmonia vão encontrar em ti as suas inspirações; Beethoven, Mendelssohn, 
Haydn, Händel e Schubert inflamaram o seu gênio nesse precioso Livro. 
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Apesar de tudo, o coração é o único intérprete competente das suas 
harmonias celestes; o seu teclado divino responde em doces notas quando 
tocado pelos dedos apaixonados do amor. 
Um teólogo disse: "Eu não sei o que possa crer, porém eu creio a fim de poder 
saber." 
Há uma citação mais elevada e verdadeira do que esta. Podemos dizer: não sei 
o que possa crer, nem crer o que possa saber, mas amo para poder tanto crer 
como saber.  
J.T.M. Farland / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
 
 
 
A JOIA DE VALOR 
 
Certa vez, uma rica senhora, que havia dissipado a sua saúde em noites de 
festas, de divertimentos e futilidades do mundo, sem nunca se ter lembrado 
de fazer bem aos pobres e necessitados desta vida, encontrava-se recostada 
em seu leito, recordando-se dos seus dias felizes e maldizendo a enfermidade 
que tanto a fazia sofrer agora. Então, chamou a sua enfermeira e lhe pediu que 
trouxesse o seu estojo de joias, a fim de entreter-se, mirando-as por alguns 
momentos. 
– Joana – disse a senhora – estas joias fizeram muito sucesso nos salões onde 
as exibi. Você não gostaria de possuir algumas delas? 
– Não, senhora, foi a resposta da enfermeira. Tenho joias muito mais lindas! 
– Você tem joias mais lindas, Joana? Não pode ser. Onde é que você a guarda 
e por que nunca me mostrou? 
A enfermeira foi, então, buscar a sua Bíblia e disse ao voltar: 
– As minhas joias estão aqui dentro, senhora. 
– Aí dentro? perguntou, incrédula, a enferma. Pois, tire, que eu quero vê-las. 
Então a enfermeira, abrindo a sua Bíblia, começou a mostrar-lhe o inesgotável 
tesouro que representava aquele livro. Falou-lhe do conforto que ele oferece 
aos que, servindo a Deus, sabem esperar pacientemente pela chegada do Seu 
Reino de paz e de felicidade. 
– Pois, Joana, volveu a senhora, debulhada em lágrimas – nunca ouvi coisas 
tão lindas assim. Na verdade, há aí joias mais preciosas do que as que eu tenho 
nas mãos. Compreendo agora; o meu tesouro é perecível, mas o seu 
permanece para sempre...  
E desde então a Bíblia passou a ser o cofre predileto daquela senhora rica, que 
procurou aproveitar os seus últimos dias de vida distribuindo os seus bens e 
procurando ajudar o seu próximo.  
Tio André / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
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A BÍBLIA ASSADA 
 
"Há centenas de anos, o povo da Boêmia era proibido de possuir ou ler a 
Bíblia. O imperador da Áustria, a cujo país a Boêmia então pertencia, publicou 
um decreto declarando que a nação era católica romana e ordenando a todo 
o povo que obedecesse às normas daquela igreja. Os sacerdotes proibiam ao 
povo comum de possuir Bíblias. Muitos, porém, possuíam-nas e se recusaram 
desfazer-se delas. 
Os sacerdotes enviavam então soldados às casas para procurá-las e confiscá-
las. Quando os habitantes de alguma vila ouviram que os soldados se 
aproximavam de sua localidade, apressavam-se em esconder suas Bíblias em 
lugar oculto. Assim, ainda que os soldados investigassem toda a casa, 
completa e rudemente, muitas Bíblias não eram achadas. Frequentemente se 
dava às crianças a tarefa de vigiar e anunciar a aproximação dos soldados de 
suas residências. Estas crianças eram tão fiéis e prudentes, que os soldados 
não podiam convencê-las a dizerem onde poderiam achar o Livro Sagrado. 
Certo dia anunciou-se numa casa: "Os soldados estão vindo para cá." Estava 
presente apenas uma jovem menina, ocupada em amassar o pão. Ao ouvir a 
voz baixa e ofegante da sentinela, a menina esperta, depressa estendeu sua 
massa, colocou a Bíblia no centro e rapidamente cobriu-a com a mesma, 
colocou-a numa forma grande e introduziu-a no forno. 
Quando depois de alguns minutos, os soldados chegaram, ela os esperou à 
porta e, em resposta à sua demanda pela Bíblia, lhes disse calmamente que 
podiam investigar a casa e ver se encontravam uma. Procuraram em cada 
canto da cabana, mas não acharam nenhuma. Se tivessem aberto a porta do 
forno, teriam visto somente um pão grande a crescer. 
Muitos anos depois, o neto da heroína desta história emigrou para a América 
e estabeleceu-se no nordeste de Ohio. Trouxe consigo a Bíblia que sua avó 
salvara das mãos dos soldados. Foi desde então cuidadosamente guardada 
como relíquia dos dias que felizmente não mais existem. Que faria você se a 
polícia chegasse a sua casa e requeresse cada Bíblia que lá houvesse?  
Stories to Tell / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
 
 
 
DEUS CUMPRE SUAS PROMESSAS 
 
Alguns meses atrás eu estava na cidade do Rio de Janeiro. Por causa da 
reputação das grandes cidades, o povo é inclinado a desconfiar dos estranhos. 
Entrei apressado na estação de Alfredo Maia para comprar uma passagem 
para São Paulo e reservar um leito. Cada homem e mulher que estava na 
comprida fila era um estranho para mim. Na venda de passagens encontrei 
outro homem estranho também. Eu nunca o vira antes, e mesmo agora não o 
estava vendo bem. Pedi informações acerca do trem e do preço e ele cobrou 



414 
 

90 reais por uma passagem de ida e volta para São Paulo, e 30 reais pelo leito. 
Tirei o dinheiro e o entreguei ao estranho, e ele me deu a passagem que era a 
garantia de uma viagem de ida e volta a São Paulo, de primeira classe. 
Duvidei eu dele? Não, antes entreguei-lhe o dinheiro e recebi a passagem sem 
qualquer hesitação. Tomei minhas malas e dirigi-me para o trem. Perto do 
portão o condutor, outro estranho, fez-me parar e me pediu a passagem. 
Desconfiei dele? Nem um pouco... 
O trem estava repleto de passageiros igualmente estranhos para mim. Eu não 
tinha nenhuma ideia de quem estaria dirigindo a grande locomotiva durante 
aquela noite enquanto estivesse dormindo, mas fui deitar sem preocupação. 
O velho trem corria através da escuridão sobre pontes, em túneis, curvas, e eu 
dormia calmamente, confiando minha vida aos estranhos. Não tinham eles 
prometido, por meio daquele bilhete, que eu chegaria ao meu destino? Sim, 
tinham prometido e eu confiava em sua promessa.  
Deus tem feito centenas, milhares de promessas em Sua palavra. Estão 
registradas para nós. Cremos nelas? Nós que confiamos em homens frágeis, 
sujeitos a errar, confiamos em Deus também? 
Se vocês sentissem uma forte dor no lado direito do abdome, ao consultar o 
médico ele lhes poderia dizer que era necessária uma imediata operação de 
apendicite. Vocês podiam estar longe de casa, entre estranhos, não obstante 
subiriam à mesa de operação e poriam a vida nas mãos de médicos e 
enfermeiras estranhos. 
Nem sempre podemos confiar nos homens, mas Deus "não retarda a Sua 
promessa" (2 Pe 3:9). Se temos fé nos homens, por que não crer em nosso Pai 
celestial? 
A fé em Deus é uma das condições para que nossas orações sejam 
respondidas. "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus" (Hb 11:6). 
George Müller, certa vez, estava contando a um amigo como sua fé se 
desenvolvera em vinte e cinco anos. O amigo estava curioso para saber o 
segredo. O Sr. Müller levantando bem alto uma velha Bíblia, respondeu: 
"Amigo, eu conheço o Livro e o Deus do Livro, porque o li cerca de cem vezes." 
Vocês já experimentaram esta receita? A Bíblia diz que "a fé é pelo ouvir, e o 
ouvir pela palavra de Deus". Romanos 10:17. É por causa da negligência na 
leitura da Bíblia que predomina a incredulidade em nossa geração.  
Don't Hope Those Calves and Other Stories / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma 
Ilustrações para Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
PRESENÇA DE DEUS 
 
A ilustre princesa Armênia foi convidada, com seu esposo, a uma esplêndida 
festa, que Ciro oferecia a seus cortesãos. 
Regressando ao palácio, o príncipe em conversa com a esposa, fala sobre os 
esplendores da festa, as riquezas, a educação do monarca, o trato dos 
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cavalheiros, a gentileza das damas – enfim de tudo. Depois, fazendo uma 
pausa, interroga à princesa: 
– Armênia, dize-me: o que mais admiraram os seus olhos e lhes causaram 
fascinação? 
– Eu não fixei meus olhos no monarca, nem nos esplendores da festa; eu não 
os desviei de você, meu esposo. Em você possuo todos os tesouros, todas as 
riquezas, todas as glórias imagináveis. 
Assim devemos ser em relação ao objeto de nossa fé. Mesmo em meio das 
belezas e riquezas do universo, das maravilhas da natureza, não devemos 
desviar nossas atenções da Palavra de Deus, Sua revelação escrita, nem 
nossos pensamentos, do nosso Único Salvador, Jesus Cristo, que é um com o 
Pai e com o Espírito Santo.  
Lição dos Fatos / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
 
 
 
CAVILADORES 
 
Trouxeram-me um dia um homem para conversar comigo e quando lhe 
perguntei por que não era crente, respondeu-me logo: "A Bíblia está cheia de 
contradições." Pedi-lhe imediatamente que me mostrasse uma. "Oh", disse 
ele, "está cheia delas." "Se está cheia delas", respondi-lhe, "poderá facilmente 
apontar-me uma." "Bem, existe uma nos Salmos." "Mostre-me." Ele começou 
a procurar os Salmos no fim do Novo Testamento! 
Eu lhe disse: "Não está procurando direito; deixe-me procurar o livro dos 
Salmos." Depois que o achei, ele começou a folhear, a folhear, sem encontrar 
aquilo que desejava. Afinal, disse: "Poderia achar se tivesse aqui a minha 
Bíblia." "Bem", disse-lhe eu, "promete trazer a sua Bíblia esta noite?" Ele 
prometeu vir e encontrar-se comigo em certo lugar da casa de culto. 
A hora chegou e passou, mas o homem da dificuldade não apareceu! Alguns 
meses mais tarde, em uma outra série de reuniões, na mesma igreja, alguém 
veio dizer-me: "Está aqui um senhor que se diz cético, e que deseja falar-lhe." 
Olhei para ele e reconheci logo o mesmo homem de quem falei. "Oh! o senhor 
é aquele mesmo que uma vez aqui me pregou uma peça." Muito confuso, 
confessou que era ele mesmo; mas ainda estava com o mesmo jogo de dizer 
que a Bíblia está cheia de contradições. 
Pode-se dizer com certeza que, ao menos, de cada dez pessoas que dizem isso, 
nove não sabem coisa alguma acerca da Bíblia, pois logo que lhes pedimos que 
nos mostrem a contradição, ficam totalmente confundidas.  
R.A. Torrey / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
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FÉ NA BÍBLIA 
 
Uma anciã, cristã fervorosa, achava cada dia novo gozo na leitura da Bíblia. 
Depois de algum esforço conseguiu reunir um grupo de pessoas idosas que 
tinham mais ou menos as mesmas opiniões, e juntas liam a Bíblia. Um dia ficou 
gravemente enferma. Lembrando-se das últimas palavras de Marcos capítulo 
16, versículo 18, que diz: "E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão", 
pediu que seus amigos se reunissem e, orando, pusessem as mãos sobre ela. 
A enfermidade desapareceu imediatamente e a bondosa senhora ficou alegre 
e agradecida.  
Algum tempo depois o ministro a visitou. O ministro era um homem muito 
instruído. Quando a anciã lhe contou tudo o que havia acontecido, a 
intervenção milagrosa e a resposta à sua oração baseada no capítulo 16 de 
Marcos, ficou muito pensativo e depois de um instante disse:  
"Estimada senhora, sinto muito ter de dizer-lhe que a última parte do capítulo 
16 de Marcos é espúria." A velhinha ficou muda de admiração: já havia ouvido 
falar de pedras falsas e de muitas coisas, mas nunca pensou que a Bíblia 
contivesse partes falsas. Depois de alguns momentos o rosto dela se iluminou, 
e começou a louvar a Deus em voz alta. O pastor ficou surpreendido, pois não 
lhe parecia que o que dissera fosse motivo para alegria. 
Interrompendo-a, perguntou-lhe qual a causa da sua alegria, e a resposta foi: 
"Quão maravilhosa é a Bíblia! Se as passagens ‘falsas’ têm tal poder, que uma 
me restabeleceu, quanto mais poderosas não são as passagens genuínas!" 
Contra tal fé o “sábio” pastor não pôde empregar nenhum argumento e 
despediu-se logo. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
A SERPENTE ENTRE OS LIVROS 
 
Certo dia um senhor na Índia foi para sua biblioteca, e tirou um livro da 
estante. Ao fazer isso sentiu uma pequenina dor no dedo, como uma picada 
de alfinete. 
Julgou que um alfinete fora espetado por alguma pessoa descuidada na capa 
do livro. Mas logo seu dedo começou a inchar, em seguida o braço, e então o 
corpo todo; e em poucos dias morreu. Não era um alfinete que estava entre os 
livros, mas uma serpente pequena e venenosa. 
Há muitas serpentes entre os livros hoje em dia. Elas se aninham na folhagem 
de algumas de nossas mais fascinantes literaturas; elas se enrolam em redor 
das flores cujo perfume envenena os sentidos. As pessoas leem e ficam 
encantadas com o enredo da história, com a perícia dos caracteres agrupados, 
pelo brilho das descrições, e dificilmente sentem a picada do alfinete do mal 
que se insinua. Mas ele dá a ferroada e envenena. 
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Quando o registro das almas arruinadas for feito, sobre quantas estará 
escrito: "Envenenada pelas serpentes entre os livros!" Cuidemo-nos contra a 
serpente, e leiamos, apenas aquilo que é são, instrutivo e proveitoso. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
O PODER DO EVANGELHO 
 
Um ateu inglês, Charles Bradlaugh, certa ocasião desafiou Hugh Price Hughes, 
para um debate em Londres. Hughes aceitou o desafio nas seguintes 
condições: “Os tribunais não baseiam as suas sentenças somente sobre os 
argumentos dos advogados, de um e outro lado, mas pesam também, e 
principalmente, as evidências oferecidas pelas testemunhas dos fatos. 
Eu trarei comigo ao lugar do debate cem homens e mulheres que foram 
resgatados de uma vida de pecado, pessoas que vocês poderão examinar, 
interrogando-as, cuidadosamente, como lhes convier; e peço a você que faça 
o mesmo, trazendo cem homens e mulheres que do mesmo modo tenham sido 
beneficiados com o evangelho da incredulidade.” 
O debate não se realizou. O infiel tinha muita lábia, mas não tinha fruto, não 
tinha provas. 
Esta é a maneira de emudecer os credos filosóficos arrogantes, vistosos – 
trazendo-os para o terreno dos fatos, forçando-os a apresentarem os frutos 
benéficos da sua doutrina. É a prova real, a prova de fogo à qual não resistirão, 
porque só há um credo que resiste a ela – o Evangelho de Cristo – o Filho de 
Deus. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
TESOURO ESCONDIDO 
 
Certa vez um príncipe deu a um artista célebre uma Bíblia, dizendo-lhe que 
continha um tesouro. Crendo ele que o tesouro se referia à religião, pôs a 
Bíblia de lado. Mais tarde, quando morreu, todas as suas possessões foram 
vendidas. A pessoa que as comprou, encontrou na Bíblia, quando a abriu, um 
cheque do valor de U$ 180.000. Pobre criatura! Se tivesse lido a Bíblia, não só 
teria encontrado o cheque, mas também a "pérola de grande preço".  
Sunday School Chronic / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
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O JOVEM QUE LIA A BÍBLIA 
 
Em seu livro Maravilhas da Oração, Hale Smith conta o caso de um naufrágio 
e do salvamento operado pelo Capitão Judkins. Entre os salvos encontrava-se 
um garotinho de cerca de doze anos, que perdera tudo. 
– Quem é você, pequeno?, perguntou o Capitão Judkins. 
– Sou um menino escocês; meu pai e minha mãe morreram e vou para a 
América em busca de meu tio, que reside em Illinois. 
– Que é isto?, perguntou o Capitão pegando uma corda que estava atada em 
volta do peito do menino. 
– É um pedaço de corda, senhor. 
– Que tem você aí atado debaixo do braço? 
– A Bíblia de minha mãe; ela me disse que nunca a perdesse. 
– Isto é tudo que você salvou? 
– Sim, senhor. 
– Você não poderia ter salvo qualquer outra coisa? 
– Não, se salvasse isto. 
– Você não esperava se perder? 
– Eu pretendia, se fosse para o fundo, levar comigo para lá a Bíblia de minha 
mãe. 
– Muito bem, disse o Capitão, eu cuidarei de você. 
Tendo chegado ao porto de Nova York, o Capitão Judkins levou o rapazinho a 
um comerciante cristão, a quem contou esta história. 
"Tomarei conta do moço", disse o comerciante. "Não preciso de outras 
recomendações; o menino que se apega à Bíblia de sua mãe em tais 
circunstâncias de perigo dará boa conta de si."  
Camp Meeting Lessons for Children / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma 
Ilustrações para Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
CONVERTIDO PELA PALAVRA 
 
Aconteceu, por sorte, chegar às mãos de um argentino um exemplar do Novo 
Testamento. Lendo-o, converteu-se em ativo conquistador de outros para 
Cristo. Um desses amigos foi mais tarde levado a um hospital e, durante a 
convalescença, estudava com grande interesse o seu Testamento, quando este 
lhe foi repentinamente arrebatado das mãos e atirado fora pela janela, por 
outro paciente de espírito clerical. Na queda, atingiu no ombro um soldado 
que passava. Apanhou-o ele do chão e começou a lê-lo, interessando-se. 
Levou-o para casa e, afinal, como consequência, tornou-se um cristão 
prestimoso. 
Missionary Review of the World / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações 
para Sermões, Pregações & Palestras 
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RENASCIDOS PELA PALAVRA - 1 Pe 1:23 
 
Terêncio tinha o espírito nublado pelo álcool, quando cambaleava pela rua de 
sua cidadezinha, naquela noite de Verão. Ele saíra com alguns companheiros 
para uma "farra". Ao voltar, pararam o carro junto a uma tenda onde estava 
em andamento uma reunião evangélica. Fora se ouviam os lindos hinos de 
Sião ali cantados. Terêncio e seus companheiros puseram-se a ridicularizar o 
canto. A religião não tinha lugar em suas cogitações. 
– Ora bolas, vamos entrar!, insistiu Terêncio, pouco sabendo de que se tratava. 
Entraram todos. A maior parte deles ficou uns minutos apenas. Terêncio ficou 
até ao fim. 
"A Palavra de Deus foi direta ao meu coração naquela noite", confessou ele 
meses mais tarde. "Fez de mim um novo homem. Desde aquela noite nunca 
mais toquei no copo de álcool. Minha esposa e filhos me acompanharam 
depois para aquela tenda, e as verdades bíblicas que ouvimos nos 
transformaram a vida. Todos fomos batizados e recebidos na igreja." 
Meditações Matinais / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
"CONTAI-ME A VELHA HISTÓRIA" 
 
Este hino se encontra entre os mais belos que já se tenham escrito e foi tirado 
de um extenso poema religioso que em 1866 a Srta. Catarina Hankey escreveu 
quando em convalescença duma longa e penosa enfermidade. As semanas de 
convalescença passaram lentamente e durante todo o tempo essa menina 
inglesa dedicou-se à leitura. A Bíblia se converteu em seu livro preferido. 
Ao ler o Novo Testamento, a vida de Jesus a fascinou. Com essa nova emoção 
começou a escrever suas poesias e, assim, num dia de Inverno, iniciou seu 
notável poema. 
Onze meses mais tarde ela o terminou. Continha mais de cinquenta estrofes. 
Essa obra-prima foi escrita em duas partes. A segunda parte do poema deu os 
versos para o hino "Contai-me a Velha História". Em todo esse belo hino há 
referências ao consolo que a Srta. Hankey achou na leitura da Bíblia durante 
os longos meses de sua convalescença. 
A primeira estrofe diz: 
Contai-me a velha história 
do grande Salvador; 
de Cristo e Sua glória, 
de Cristo e Seu amor. 
Com calma e com paciência, 
pois quero penetrar 
a altura do mistério: 
Que Deus nos pode amar. 
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E ao cantar o hino vemos a esperança duradoura que achou em seu estudo da 
vida de Jesus. 
Este hino, sem dúvida, deve grande parte de sua popularidade à sua bela 
música. Foi Guilherme G. Giacher, pianista de Baltimore, que a compôs. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
USE-ME 
 
Eu sou a Bíblia. 
Eu sou a Biblioteca maravilhosa de Deus. 
Eu torno conhecido de todos Aquele que é a Verdade. 
Para o cansado peregrino, Eu sou um forte cajado. 
Para aquele que está em trevas, Eu sou uma gloriosa luz. 
Para aquele que está abatido pelo peso dos fardos, Eu sou o descanso. 
Para o extraviado, Eu sou um Guia seguro. 
Para os que se acham feridos pelo pecado, Eu sou um bálsamo. 
Para os desanimados, Eu transmito uma alegre mensagem de esperança. 
Para os náufragos das tempestades da vida, Eu sou âncora firme e segura. 
Para os que sofrem na solidão, Eu sou a mão fresca e macia que repousa 
sobre a fronte febril. 
Ó FILHO DO HOMEM, PARA MELHOR DEFENDER-ME, APENAS USE-ME.  
The Ministry / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, 
Pregações & Palestras 
 
 
 
A BÍBLIA E NAPOLEÃO 
 
Referindo-se à Bíblia, disse, certa vez, Napoleão, o grande guerreiro e 
imperador da França: "A alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a 
Bíblia para lhe guiar os passos." Não faz muito tempo, foi localizado o 
exemplar das Sagradas Escrituras que Napoleão usou em seu exílio, na Ilha de 
Elba. Várias passagens, sublinhadas pela valente estadista, revelam sombrias 
experiências vividas na solidão do degredo, no ocaso de uma jornada gloriosa. 
Eis algumas das passagens lidas e meditadas por Napoleão:  
"A minha alma está profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai 
comigo." - Mt 26:38. 
"Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra 
nós?" - Ro 8:31.  
"Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde 
de coração; e achareis descanso para as vossas almas." – Mt 11:29. 
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Mesmo nas horas de solidão, nas tristezas da vida, quando os amigos do 
mundo nos esquecem e as glórias por que tanto lutamos nos abandonam; 
mesmo quando tudo que nos parecia tão estável, tão firme, se desfizer, a Bíblia 
permanecerá no seu lugar de lâmpada para nossos pés e de luz para nossos 
caminhos tormentosos.  
A Bíblia no Brasil, abril de 1963 / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações 
para Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
O EVANGELHO VISTO 
 
Alguém perguntou a um chinês se lera o Evangelho. 
– Não – respondeu ele, nunca li, mas já o vi. 
– Já o viu? Como? 
– Conheci um homem que era o flagelo da região. De uma hora para outra 
transformou-se: abandonou todos os vícios e assevera que fez isso por causa 
do Evangelho. Nunca li esse livro, mas já vi que ele é bom.  
Seleto / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações 
& Palestras 
 
 
 
BÍBLIA, NASCENTE ONDE ENCONTRAR A ÁGUA DA VIDA 
 
A água constitui a maior necessidade do homem. Sem ela nenhuma criança 
pode crescer, nenhuma nação pode existir. Qual é a palavra que você ouve dos 
lábios do viajante perdido na solidão do deserto abrasador? "Água!" Qual é a 
palavra que se ouve dos lábios do enfermo febril que se agita em seu leito? 
"Água!" Qual é o pedido lastimoso e balbuciante que se ouve dos lábios do 
ferido no campo de batalha? "Água!" Quão linda, pois é a metáfora: "A água da 
vida!" 
Como existe a necessidade física da água, assim também há a necessidade 
espiritual da água da vida. A Bíblia termina com um convite para bebermos 
dessa água. O convite dirige-se a cada pessoa: "Quem quiser tome de graça da 
água da vida." – Ap 22:17. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
CAMINHOS PUROS PELA PALAVRA - Sl 119:9 
 
– Por que desperdiça o tempo lendo esse velho livro?, perguntou, 
escarnecendo, um ateu a uma senhora crente. 
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– Porque encontro nas Sagradas Escrituras aquilo que me satisfaz e eleva, foi 
a resposta da fiel mãe em Israel. 
– Mas a senhora não se poderá lembrar de tudo que lê, prosseguiu o incrédulo, 
e como pode aproveitar com a leitura? 
– O senhor venha cá, disse a doce velhinha, convidando o visitante a 
aproximar-se da janela. Veja ali minha roupa desta semana, no varal. Ontem 
essa roupa estava suja, encardida. Meti-a na água e lavei-a esta manhã. Ali está 
ao Sol, faz algum tempo. Agora está enxuta, branca e limpa! Não contém mais 
água; esta fez o seu trabalho e depois se evaporou toda.  
Meditações Matinais / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
NÃO É VÃO SEGUIR A PALAVRA DA VIDA - Fp 2:16 
 
Os soldados estavam em batalha. Um deles, crente, levava no bolso da camisa 
uma pequena Bíblia. Em meio ao ruído de gritos e explosão de granadas, os 
jovens seguiam, conduzindo o aviamento do corpo de saúde. De súbito o 
crente caiu ao solo. Um companheiro correu ao seu lado e admirou-se de que 
ainda o encontrasse com vida. Pondo a mão no bolso da camisa, o filho de Deus 
tirou sua pequenina Bíblia. A capa tinha um feio orifício. A bala atravessara 
Gênesis, Êxodo, Levítico... Samuel, Reis, Crônicas... 
– Onde vocês pensam que a bala se deteve?, perguntou o jovem depois, 
quando escreveu sobre o caso, numa carta para os seus; exatamente no meio 
de Salmos 91, apontando para o verso: "Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua 
direita, mas tu não serás atingido."  
Meditações Matinais / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
BÍBLIA & AMENDOIM 
 
Jorge Washington Carver era filho de escravos. Perdendo o pai, foi trocado por 
um cavalo, já em Arkansas, onde, para sempre, se separou de sua mãe. Mas o 
menino escravo norte-americano confiava em Deus e possuía inflexível força 
de vontade. Seu nome figura nas Enciclopédias contemporâneas como 
cientista e educador. Em 1943, ao morrer, Carver já havia realizado 
experiências espetaculares com o amendoim, do qual conseguiu obter mais 
de trezentas substâncias diferentes. 
Certa ocasião o notável cientista negro foi chamado a dar informações sobre 
suas conquistas perante uma comissão do Senado norte-americano. E quando 
um dos Senadores lhe perguntou onde ele havia aprendido tantas coisas 
sobre o amendoim, Carver respondeu: 
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– Eu aprendi tudo num velho livro. 
– Que livro?, perguntou o presidente. 
– A Bíblia. 
– Mas que diz a Bíblia sobre amendoins? 
– Nada, Sr. Senador, respondeu o Dr. Carver. Mas a Bíblia fala do Deus que fez 
o amendoim. Eu Lhe pedi que me mostrasse o que fazer com o amendoim e 
Ele me mostrou. 
Notável, sem dúvida, este testemunho! 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
FONTE INESGOTÁVEL 
 
Durante as escavações realizadas em Pompéia, um dos trabalhadores 
descobriu antiga fonte de água. Por séculos ficara coberta pelas lavas do 
vulcão, mas, no momento em que foi aberta, brotou tão fresca e copiosa como 
antes. Assim é a Palavra de Deus. Pode haver estado oculta, sepultada, sem 
produzir bênção, sem refrigerar. No momento, porém, em que é aberta outra 
vez, e sua mensagem é recebida no coração, refrigera e reanima. 
Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
SE ESTIVESSE EXILADO NUMA ILHA 
 
Depois de ter visitado a exposição de livros, que todos os anos se realiza em 
Londres, o escritor Charles Duff descreveu suas impressões e disse: “Após ter 
examinado esta instrutiva exposição, fiquei confundido ante a grande 
profusão de literatura. Esta exposição é para o apetite mental o que uma 
exposição de produtos alimentícios seria para o apetite do corpo. A gente se 
pergunta: ‘De todas estas obras, quais são as que agradam e quais as que não 
agradam? E, posto o caso, que havia de levar comigo ao desterro para 
alimentar o meu intelecto?’ É uma pergunta que duas pessoas não haviam de 
responder da mesma maneira ... 
Bem, pensei comigo, se me levassem a uma ilha deserta e se me permitissem 
a companhia de uma dúzia de livros, dos que tinha visto na última exposição 
em Londres, qual seria a minha escolha? É uma pergunta difícil de responder 
imediatamente, mas procurarei fazê-lo.” Afinal, este escritor fez a escolha de 
doze livros, explicando ao mesmo tempo porque gostaria de levar consigo a 
cada um deles. 
“Levaria comigo a Bíblia”, disse ele, “por dois motivos: Primeiro, por causa do 
Velho Testamento, que tem sido um consolo e um prazer e uma obra de beleza 
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para uma raça que foi a um tempo mais espiritual e mais material que 
conhecemos, os judeus. Segundo, por causa do Novo Testamento, devido a sua 
trágica explicação da alma humana e sua totalidade e finalidade na solução de 
todos os problemas espirituais para aqueles que desejam submeter-se à sua 
infalível convicção. O homem é um ser espiritual e através das idades a Bíblia 
tem demonstrado ser um dos mais vastos armazéns de alimento espiritual 
para ele.”  
La Prensa, B.A., 22 de março de 1936 / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma 
Ilustrações para Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
O TESOURO DAS ESCRITURAS SAGRADAS O SALVOU - Jr 41:8 
 
Há algum tempo, um senhor, já de idade, morador de New Jersey, achou na 
Bíblia da família cédulas no valor de mais ou menos mil libras esterlinas. Estas 
cédulas estavam espalhadas por todo o livro. A sua origem explicava-se da 
seguinte maneira: 
“No ano de 1874 falecera a tia deste senhor e no testamento que fizera havia 
um parágrafo que dizia o seguinte: ‘Ao meu querido sobrinho legarei a minha 
Bíblia de família, com todo seu conteúdo, junto com o valor dos meus bens, 
havendo sido pagas as despesas do enterro e os respectivos impostos legais’.” 
Todos esses anos o homem vivera em pobreza. E, finalmente, enquanto estava 
se preparando para ir morar, com seu filho, achou no fundo do baú essa Bíblia, 
e ao folheá-la, descobriu o dinheiro escondido, uma soma de quase mil libras 
esterlinas. Aqueles que negligenciam ler as suas Bíblias perdem até tesouros 
maiores do que os deste mundo.  
American Messenger / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para 
Sermões, Pregações & Palestras 
 
 
 
O COLPORTOR E O ASNO 
 
Em um hotel, conversavam alguns jovens mundanos que se orgulhavam de 
seu saber, quando se aproximou um colportor e lhes ofereceu uma Bíblia. Os 
jovens, depois de zombarem dele, disseram: 
"Você não é de todo ignorante e, parece que você tem estudado alguma coisa; 
supomos que responderá à nossa pergunta e confessará a verdade. Diga: Você 
pode crer que uma jumenta tenha podido falar com um homem, como diz a 
Bíblia, como fez a jumenta de Balaão?" 
O colportor com toda calma e firmeza respondeu: "Como não vou crer que 
uma jumenta tenha falado como homem, se em pleno século XX os homens 
falam como jumentas?"  
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D.H. / Silvano da Silva Reis - Mil e Uma Ilustrações para Sermões, Pregações & 
Palestras 
 
 
 
FRUTOS DA BÍBLIA 
 
Um padre católico romano na Bélgica repreendeu uma jovem e seu irmão por 
lerem certo “livro ruim”, apontando para a Bíblia.  
- Senhor Padre - respondeu ela - há pouco tempo, meu irmão era ocioso, 
apostador, bêbado e fazia tanto barulho na casa que ninguém podia ficar nela. 
Desde que começou a ler a Bíblia, ele trabalha com a indústria, não vai mais 
para a taberna, não toca mais em cartas de baralho, leva dinheiro para sua 
pobre mãe idosa e nossa vida em casa é tranquila e agradável. Sr. Padre, como 
é que um livro ruim produz frutos tão bons? 
Charles Spurgeon - Penas para flechas / 127 Ministry 
 
 

 
A BÍBLIA NÃO ME DEIXA EM PAZ! 
 

Um moço, sempre que se encontrava com um crente, desandava a falar mal 
da Bíblia. 
Era um costume antigo que possuía. Certa vez, alguém lhe perguntou: 
- Por que você não deixa a Bíblia em paz? 
- É porque ela não me deixa em paz também - respondeu. 
"Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os 
espíritos" (Pv 16.2). 
Alcides Conejeiro Peres – Ilustrações Selecionadas 
 
 
 

A BÍBLIA - LEITURA SUFICIENTE 
 

Em "Brasil Anedótico", de Humberto de Campos, encontramos a narração do 
seguinte episódio: 
"Frei Francisco de São Carlos, o autor de 'Assunção', achava, apesar de sua 
cultura leiga, que os livros sagrados podiam satisfazer toda a fome do espírito. 
Certo dia, entrando na cela de um companheiro de clausura, encontrou-o 
aborrecido. 
- Que contrariedades são essas, irmão? 
- "Estou aborrecido - informou o outro - não tenho nenhum livro para ler.  
E Frei Carlos voltou-se, ofendido: 
- E onde está a vossa Bíblia, meu padre? 
“Permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem 
o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que 
podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a 
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Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, 
para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, 
e perfeitamente instruído para toda a boa obra” (2 Tm 3.14-17). 
Alcides Conejeiro Peres – Ilustrações Selecionadas 
 
 
 
JOVEM, LEIA A BÍBLIA! 
 
Acostumado a todo conforto no lar, Marcos estava encontrando dificuldades 
no colégio interno. Além da disciplina, horário para as refeições, arrumação 
das dependências que ocupava, havia ainda outra dificuldade mais séria: Não 
havia dinheiro que chegasse. 
Escrevia periodicamente ao pai: 
- Mande dinheiro, papai! 
- Leia a Bíblia, meu filho - respondia o pai. 
O tempo ia passando e as dificuldades do jovem aumentando. O rapaz 
estranhava que o pai, sempre tão liberal, agora não lhe mandasse o dinheiro 
pedido. Só sabia dizer: "Leia a Bíblia!" 
- Papai, preciso desesperadamente de dinheiro. “Leia a Bíblia”, dizia 
novamente o pai.  
Com grandes dificuldades o moço chegou ao período de férias. Seu pai foi 
buscá-lo de carro, e ouviu as lamentações. 
- Tanto que pedi ao senhor que me mandasse dinheiro e o senhor não 
mandou. Só mandava eu ler a Bíblia. 
- E você a leu alguma vez? - perguntou o pai. 
- Não, papai. Confesso que não li nenhuma vez. 
- Essa é a razão da sua dificuldade. Vá buscar a sua Bíblia. 
O rapaz obedeceu. 
- Abra-a - disse novamente o pai. 
O jovem abriu-a. Estava repleta de notas de alto valor, que o pai, ali, 
secretamente tinha colocado. 
"Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua 
Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para o meu caminho" 
(Sl 119.81,106). 
Alcides Conejeiro Peres – Ilustrações Selecionadas 
 
 
 
UMA SÁBIA SENTENÇA 
 
Em julho de 1983, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, um juiz deu 
uma sentença sábia no caso de um menor delinquente: Decorar os doze 
primeiros versículos do capítulo 10, do Evangelho de João, que se referem a 
Jesus como o Bom Pastor. 
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O prazo foi de cinco dias. À hora marcada, o menor compareceu acompanhado 
de sua mãe. Presentes advogados, juízes, repórteres e funcionários do foro, 
além de curiosos, todos em expectativa. O menino declamou: 
- "Em verdade, em verdade vos digo: O que não entra pela porta do aprisco 
das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador..." 
Foi até o fim. Às últimas palavras já estava chorando. Depois outra sábia 
sentença do juiz: 
- A minha parte, a parte da justiça está cumprida. Resta agora o esforço do 
menor e o auxílio daqueles que lhe querem bem. 
Em seguida, as últimas palavras do menor: 
- Acho que vale a pena tomar conhecimento das palavras da Bíblia, para poder 
escolher o caminho certo. 
"Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua 
palavra" (Sl 119.9). 
Alcides Conejeiro Peres – Ilustrações Selecionadas 
 
 
 
O VALOR DA LITERATURA 
 
Um crente americano ganhou uma Bíblia em espanhol, e como não conhecesse 
a língua, deu-a de presente a um mexicano seu conhecido. Algum tempo 
depois, quando o americano já nem se lembrava mais disso, recebeu uma 
visita inesperada. Era o mexicano que, tendo lido a Bíblia em família, tinha se 
convertido com a esposa e filhos. 
Feitos os cumprimentos, sentaram-se, e o americano ouviu com alegria a 
história: 
- Lemos a Bíblia que o senhor nos deu e hoje somos crentes salvos, eu e a 
minha família. Mas a Bíblia diz que aquele que crer seja batizado. Queremos 
saber como podemos completar a nossa vida cristã de acordo com a Bíblia. 
"E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe 
pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, 
tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões; e 
logo foi batizado, ele e todos os seus" (At 16.31-33). 
Alcides Conejeiro Peres – Ilustrações Selecionadas 
 
 
 
DIÁRIO DE UMA BÍBLIA 
 
Um artigo que tenho guardado faz algum tempo, traz um título interessante: 
“Diário Interrompido de Uma Bíblia”. E nele está escrito assim: “Janeiro, dia 
15- Venho descansando por uma semana. Nas primeiras noites, depois do 
primeiro dia do ano, meu dono leu-me com frequência, depois...; Fevereiro, 
dia 2- Limpeza. Espanaram-me juntamente com outras coisas e tornaram a 
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colocar-me no mesmo lugar. Dia 8- Usaram-me depois do café, consultaram 
algumas passagens. Fui à Escola Dominical. Maio, dia 5- Tenho estado nas 
mãos de uma visita, toda a tarde. Ela está aqui de passagem. Derramou 
algumas lágrimas sobre a passagem de Colossenses 2.5-7. Dia 6- Estou nas 
mãos da visita outra vez, esta tarde. Dedicou todo o tempo à leitura de 1Co 13 
e dos últimos quatro versos do capítulo da mesma epístola. Dias 7, 8 e 9- Nas 
mãos da visita tenho passado momentos agradáveis. Algumas vezes sou lida, 
outras vezes ela procura praticar os meus ensinos. Dia 10- A visita se foi. 
Assim, volto ao antigo lugar. Julho, dia 1- Empacotaram-me juntamente com 
algumas peças de roupa – creio que se trata de viagem. Dia 15- Estou em casa 
novamente, no antigo lugar. Foi uma viagem bastante longa, só não entendo 
porque me levaram...” 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
EXTINTOR EM EXPOSIÇÃO 
 
Certa família tinha em casa, na parede da copa, um extintor de incêndios. Ali 
foi colocado e ali ficou. Durante uns três anos a única atenção que ele recebia 
era uma espanagem rápida para tirar o pó acumulado. Ora, um dia, uma 
dessas chaminés ambulantes, um viciado no fumo, fez uma visita a casa e na 
sala de estar com um cigarro recém-aceso, distraidamente, pôs fogo numa 
cortina. O fogo se alastrou a alguns jornais e outros objetos inflamáveis e daí 
a pouco foi aquele corre-corre. A dona da casa arrancou da parede da copa o 
extintor e procurou usá-lo. Esforço inútil: ele estava descarregado... 
Felizmente uma guarnição dos bombeiros chegou a tempo de impedir que a 
casa toda fosse destruída. Mas assim mesmo foi grande o prejuízo. Um 
extintor que não seja periodicamente carregado não adianta. Assim também 
a Bíblia: se fica na sala apenas como objeto de decoração – o que acontece em 
muitas casas de crentes – não vai adiantar grande coisa num momento de 
crise ou dificuldade. 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
TALISMÃ DE FAMÍLIA 
 
Um moço ao emigrar para uma outra terra, recebeu de seu pai uma pedra, que 
segundo o costume da sua família, passava de pai para filho. Era uma tradição. 
A pedra era de grande valor para todos. O moço, pois, a guardou com cuidado. 
Para onde foi, constituiu família, teve filhos, mas a vida lhe era muito difícil e 
apertada financeiramente. De quando em quando, seus filhos apanhavam 
aquela pedra para brincar. O pai permitia, só tomando o cuidado para que não 
a perdessem. Um dia, visitou sua casa, um homem entendido em pedras. Viu 
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a pedra nas mãos das crianças, apanhou-a para um ligeiro exame a fim de 
constatar o que logo lhe parecera ser – uma pedra preciosa, que se fosse 
lapidada, valeria uma fortuna. Foi o que fez com a permissão do amigo. 
Limpou a pedra, fez a lapidação e ela provou ser de fato, um rubi valioso, 
avaliado em milhares de reais. ...e aquele homem vivendo todo o tempo em 
dificuldade financeira, com uma fortuna dentro de casa!  
Tem famílias guardando uma Bíblia na estante, na cabeceira da cama, mas que 
nunca é lida. Tomemos o cuidado para não menosprezarmos o tesouro que 
temos em casa: a Bíblia Sagrada! 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
 A BÍBLIA SUJA DE GRAXA 
 
Uma jovem crente casou-se com um rapaz não-crente. Ele era mecânico de 
uma firma automobilística. A fim de ajudar o marido, ofereceu-lhe um Novo 
Testamento muito lindo. Mas quanto à igreja e a religião, o rapaz era 
completamente indiferente. Entretanto, para agradar a esposa, ele levava 
todos os dias o livrinho para a oficina. Um dia, durante o descanso do almoço, 
resolveu abrir o Novo Testamento e ler algumas coisas. Gostou. Cada dia lia 
um pouco naquele mesmo horário. Certo dia a esposa veio ao seu local de 
trabalho e encontrou o livrinho sujo de graxa. Ele estava envergonhado, pois 
se tratava de um presente e ele não soube conservá-lo. Ao que a esposa 
declarou: "Querido, enquanto o Novo Testamento vai ficando sujo, sua vida 
vai ficando limpa e é isso que importa pra mim!". 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
DIA DE FAXINA 
 
Era dia de faxina em casa e a mãe distribuiu as tarefas. A um dos filhos 
menores foi dada a incumbência de fazer uma limpeza no armário, onde havia 
várias coisas acumuladas há muito tempo. Entre essas coisas se encontrava 
uma Bíblia grande. O garoto apanhou-a e perguntou logo: "Mãe, que é este 
livro tão grande?" A mãe respondeu: "Esse livro é a Palavra de Deus, meu 
filho". "Então, porque não o devolvemos para Deus", disse o garoto, 
acrescentando: "já que aqui em casa ninguém o usa?!" 
Site Pastor Walter Pacheco 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
Uma senhora comprou uma máquina de costura e logo no dia seguinte 
reclamou da loja porque a máquina não estava funcionando. O vendedor se 
desculpou por não lhe ter fornecido o manual de instruções. De posse do 
manual, a senhora voltou para casa e quando o vendedor lhe telefonou, mais 
tarde a fim de verificar se tudo ia bem, ela respondeu: "Está ótima, agora! Em 
lugar de quebrar a cabeça procurando fazer tudo sozinha, tratei de seguir as 
instruções do livro e tudo deu certo".  
Há muitos crentes que não seguem as instruções do Livro de Deus, a Bíblia e, 
nessas condições, tudo em suas vidas dá errado. 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
PURIFICADOR 
 
Certo menino pediu ao pai que lhe explicasse como a Palavra de Deus podia 
purificar uma pessoa. Ao invés de responder-lhe, o pai pediu ao filho que 
pegasse uma cesta de vime, e fosse até o lago para trazer-lhe um cesto cheio 
de água. O rapazinho tentou várias vezes, mas antes que chegasse junto ao 
pai, o cesto já estava vazio. Sentindo-se muito frustrado, ele disse: "É 
impossível. Antes que eu chegue aqui, a água toda já se escoou!" O pai então 
chamou sua atenção para o fato de que o cesto estava limpo, e disse: "É assim 
que a Palavra de Deus purifica o crente, quando passa por sua mente". Como 
podemos saber que nossos pecados foram perdoados? A Bíblia diz em 1Jo 1.9. 
Que grande incentivo nossa alma recebe, quando sabemos que Ele é fiel na 
obra da purificação! 
Site Pastor Walter Pacheco 
 
 
 
O EFEITO DE LER A BÍBLIA 
 
Um crente estava desanimado em sua tentativa de ler e memorizar as 
sagradas escrituras. Dizia: 
- Isso de nada me aproveita. Não importa o quanto eu leia, sempre me 
esqueço, não consigo reter. 
Seu sábio pastor respondeu: 
- Anime-se, homem! Quando você derrama água através de um funil, não 
importa o quanto você derrame, você não pode reter aquela água. Mas pelo 
menos você sempre acaba com um funil mais limpo. Sempre mais limpo! 
José Luis Martínez – 503 Ilustraciones Escogidas 
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ADRENALINA OU VITAMINAS? 
 
Alguns parecem esperar que a leitura da Bíblia atue neles como uma espécie 
de injeção de adrenalina que cause efeitos imediatos. Embora esse efeito de 
"injeção" possa nos acontecer de tempos em tempos, os benefícios da Palavra 
de Deus são mais parecidos com o das vitaminas. As pessoas que tomam 
vitaminas fazem isso pelos efeitos benéficos a longo prazo, não porque sintam 
em seus corpos efeitos imediatos. Elas as tomam regularmente, porque isso 
as ajudará a ter melhor saúde e maior resistência contra as enfermidades. 
O mesmo vale para a Bíblia. Às vezes ela causa em nós um impacto repentino 
e intenso. No entanto, o verdadeiro valor está no efeito cumulativo tão 
benéfico que ocorre lendo-a e assimilando-a regularmente. 
José Luis Martínez – 503 Ilustraciones Escogidas 
 
 
 
O LIVRO DIFERENTE 
 
Conta um jovem marinheiro cristão que estava encarregado do rádio de um 
navio durante a Segunda Guerra Mundial que costumava terminar o dia com 
uma leitura da Bíblia e oração. 
De manhã cedo, depois de ter passado a noite de guarda, ocorreu-lhe, quando 
ele estava lendo o Salmo 23, transmitir uma porção do referido salmo. Ele leu 
cuidadosamente: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão 
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre". 
Assim que terminou, ficou surpreso ao ver que dezesseis navios em alto mar 
responderam com um "amém" ao que ele havia transmitido. 
Que livro é esse que tem estimulado tanto interesse há tanto tempo e que 
segue sendo o livro mais vendido de todos? 
Qual é o livro que tem sido tão amado e lido com devoção por milhões de 
crentes durante séculos em todos os continentes? 
 

É a Bíblia. É o livro que é diferente. 
Os séculos passam, 
Mas a Bíblia ainda está lá. 
Os impérios aparecem, desaparecem e são esquecidos, 
Mas a Bíblia permanece. 
Dinastias sucedem a dinastias, 
Mas a Bíblia está lá. 
Reis são coroados e destronados, 
Mas a Bíblia está lá. 
Os imperadores decretam sua destruição, 
Mas ela aí está. 
Ateus a atacam, 
Mas ela aí está. 
Os agnósticos sorriem cinicamente, 
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Mas ela aí está. 
Os incrédulos a abandonam, 
Mas ela aí está. 
Aqueles da alta crítica negam sua inspiração, 
Mas ela aí está. 
Acendem fogos para queimá-la, 
Mas ela aí está. 
Prevê-se que será abandonada e esquecida em breve, 
Mas ela aí está. 
Os modernistas tentam "desmistificá-la", 
Mas ela aí está. 
José Luis Martínez – 503 Ilustraciones Escogidas 
 
 
 
A BÍBLIA FUMADA  
 
Conta-se de um missionário da Sociedade Bíblica Americana que estava em 
uma rua em uma cidade africana com um Novo Testamento na mão. Um 
africano se aproximou e perguntou se ele poderia lhe dar aquele livrinho. O 
missionário estava disposto a fazê-lo, mas estava curioso para saber por que 
aquele homem queria o Novo Testamento. 
“Porque suas páginas têm a medida perfeita para enrolar cigarros” confessou 
o homem. 
Impressionado com a honestidade do africano, o missionário decidiu propor 
um desafio. 
"Vou lhe dar o livro", disse ele, "se você prometer ler todas as palavras de cada 
página antes de usá-la para enrolar um cigarro." 
O africano aceitou o desafio e recebeu o Novo Testamento. Quinze anos 
depois, o missionário foi a um culto de evangelização onde um evangelista 
negro iria pregar. 
Quando o evangelista viu o missionário, ele se aproximou dele e perguntou: 
"Você não se lembra de mim?" 
"Não", respondeu o missionário, "já nos conhecemos antes?” 
"Sim, quinze anos atrás você me deu um Novo Testamento e me fez prometer 
que leria cada uma de suas páginas do início ao fim antes de usá-las para 
enrolar cigarros. Eu levei do Evangelho de Mateus a João 13 antes de parar de 
fumar a Palavra e começar a pregá-la. Aquele Novo Testamento é a razão pela 
qual estou pregando aqui esta noite." 
Por que pregamos a Palavra de Deus?  
“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer 
espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração” (Hebreus 4:12). 
José Luis Martínez – 503 Ilustraciones Escogidas 
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BORBOLETA OU ABELHA? 
 
Segundo James Hamilton, existem dois tipos de leitores da Bíblia: Os que a 
leem superficialmente e os que a leem profundamente. Ele os descreve 
comparando-os com dois insetos conhecidos. Ele escreve: "Um é notável por 
sua imponente ornamentação, que é exibida à luz do sol como poeira de 
pedras preciosas; ao contemplar suas evoluções cheias de beleza, sua festa 
esvoaçante sobre os campos e sua dança de flor em flor, você não pode parar 
de admirar sua atividade repleta de graça, porque obviamente ela está 
cobrindo muito terreno. 
Mas no mesmo campo há outro trabalhador cujo terno marrom escuro e voo 
direto, sem volteios, pode não ter atraído o seu olhar. Seu companheiro 
errante vai daqui para acolá e suga elegantemente néctar onde o pode 
encontrar à mão; mas esse trabalhador constante pousa em todos os lugares, 
e onde quer que ele faça ele encontra mel ou o fabrica. Se a flor é profunda, 
desce até o fundo; se sua entrada estiver fechada, a força para abri-la; e se o 
néctar é raro no local, ele explora por todos os lados até encontrar... 
Seu rival de asas de veludo não se detém em detalhes tão trabalhosos e 
exigindo tanta paciência... Por sinal, este morreu em outubro passado. O outro 
está quente em sua colmeia, entre as reservas perfumadas que ele acumulou." 
Que tipo de leitor da Bíblia você é? Borboleta ou abelha? Você dá apenas uma 
olhada superficial nas Escrituras ou sonda e investiga suas riquezas e 
armazena sua doçura? Somente o "método das abelhas" pode lhe dar um 
verão espiritual ao longo de todo o ano. 
Boletim da Primeira Igreja Batista - Valencia, Espanha / José Luis Martínez – 
503 Ilustraciones Escogidas 
 
 
 
SEM DIVULGAÇÃO, NÃO CONHECEREMOS A DEUS  
 
Se o Senhor não tivesse tomado a decisão de se comunicar, se revelando e se 
tornando conhecido, nossa situação seria como a de algumas pessoas cegas 
na Índia que um dia, depois de ouvir muitas coisas sobre os elefantes, 
começaram a querer saber como realmente era um elefante.  
Eles foram para um lugar onde encontraram um. Ao sentir o paquiderme, eles 
tiraram suas conclusões pessoais.  
Um dos cegos que tocou uma perna garantiu que os elefantes eram como 
troncos de árvores. Outro que tocou sua barriga, afirmou seriamente que 
eram como uma parede. Outro que agarrou a tromba do elefante disse que 
parecia uma cobra. E outro que tocou seus ouvidos, disse sem hesitar que os 
paquidermes tinham asas. E assim por diante.  
Essas definições parciais e errôneas são o que o homem desenha sobre Deus 
quando baseado em suas próprias deduções. De acordo com João 14, um dos 
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discípulos de Cristo disse-lhe: "Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente 
para nós". Ao que o Mestre respondeu: “Aquele que me viu, viu o Pai."  
É pela Bíblia que Deus se revelou, e é por ela que podemos conhecer a Cristo. 
As ideias que os homens fazem de Deus por conta própria são como a 
descrição feita do elefante pelo grupo de cegos: “rudimentos humanos”, 
quando muito. 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
 
 
 
WESLEY E O SALTEADOR 
 
Uma das muitas e variadas experiências que John Wesley teve em sua vida 
está relacionada à história de um ladrão que uma vez o parou na estrada e lhe 
dirigiu a clássica frase dos salteadores: “A bolsa ou vida”. 
Enquanto Wesley lhe entregava o dinheiro que tinha, ele disse: "Deixe-me 
dizer uma coisa. Chegará o tempo em que você reconsiderará o caminho de 
vida que está trilhando. Naquele momento, lembre-se disso: o sangue de Jesus 
Cristo nos limpa de todo pecado."  
Anos depois, no final de um culto, um estranho se apresentou a Wesley como 
sendo aquele que o roubara há muito tempo. Aquele homem disse: “O 
versículo da Bíblia que você citou funcionou em minha consciência e foi um 
instrumento para uma mudança na minha maneira de ser e pensar. Há muito 
que me converti e, desde então, vou ao templo e leio a Bíblia.” 
Hebreus 4:12:" Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes ... " 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
 
 
 
CARTA DE AMOR 
 
Dois jovens passeavam pelo parque, conversando e desfrutando de seu 
relacionamento, juventude e o dia esplêndido que estava fazendo. De repente, 
ela perguntou a ele: "Você encontrou alguma coisa na sua Bíblia recentemente 
que queira compartilhar comigo?" "Não", ele disse. "Bem, se você ler mais a 
sua Bíblia", respondeu ela, "encontrará muitas coisas valiosas". 
A dama estava se referindo a uma carta de amor em que ela disse “sim” ao 
jovem para sua proposta de namoro formal. Suas palavras eram verdadeiras 
e mais profundas do que ela podia pensar.  
Se lermos a Bíblia regularmente, encontraremos as eternas cartas de amor de 
Deus para nós. Encontraremos as palavras de Jesus Cristo que nos dizem: 
"Este é o meu mandamento: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 
amei" (João 15:12). 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
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A LEI DE DEUS É COMO UM ESPELHO  
 
Na história de Branca de Neve e os Sete Anões, somos informados de que a 
madrasta de Branca de Neve tinha um espelho mágico que falava com ela. A 
rainha, que era muito bonita, perguntou ao espelho coisas sobre sua beleza. E 
o espelho, como todos os espelhos, sempre diz a verdade.  
Uma certa vez, a madrasta perguntou:  
- Diga-me, espelho mágico, quem é a mulher mais bonita do reino? 
 Ao que o espelho respondeu:  
- Rainha e senhora, a mulher mais bonita do reino é Branca de Neve. Cheia de 
raiva, a rainha quebrou o espelho. Ela não resistiu à verdade de que não era 
ela, mas Branca de Neve, a mais bonita.  
A lei de Deus é como um espelho que nos diz exatamente como nós humanos 
somos. Diz-nos que somos pecadores e que somos destituídos da glória de 
Deus. Não gostamos disso e, por esse motivo, deixamos a Bíblia de lado, 
porque ela nos diz o que não queremos ouvir. Mas o que ela nos diz é a 
verdade e devemos escutá-la para o nosso bem. (Ver Salmo 19:7-13) 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
 
 
 
A BÍBLIA, O ATEU E A DELICIOSA COSTELA 
 
Um ministro do evangelho sentou-se no vagão-restaurante de um trem. No 
assento oposto sentou-se uma pessoa que não creditava na existência de 
Deus. Ao ver suas roupas e como ele orava antes da comida, o ateu começou a 
conversação: 
- Parece que o senhor é um clérigo. 
 - Sim - respondeu aludido - sou um pastor evangélico. 
- Sem dúvida o senhor crê então na Bíblia. 
- Sim, creio que a Bíblia é a palavra de Deus - respondeu o ministro. 
- Mas reconhecerá que há coisas na Bíblia que não têm explicação.  
- Sim - respondeu o pastor humildemente - é verdade que há passagens na 
Bíblia que são difíceis de entender e explicar.  
Com um ar de triunfo, pensando que ele já havia encurralado e derrotado ao 
fiel servo de Deus, o ateu finalmente arrematou:  
- Então, o que o senhor faz em relação a isso? 
Sem se deixar abater, o pastor continuou a apreciar a costeleta que lhe fora 
servida como refeição, que, aliás, tinha um osso grande ao lado de uma porção 
de carne muito magra e saborosa. Quando terminou, ele respondeu:  
- Senhor, faço o mesmo que quando como uma costela ou um peixe. Quando 
chego ao osso ou à espinha, deixo-o ao lado do prato e continuo saboreando 
meu almoço. Como a carne que me sustém e deixo os ossos para que algum 
tolo se divirta roendo-os. 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
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A BÍBLIA E CRISTO  
 
Às vezes, temos uma atitude quase supersticiosa em relação à leitura da 
Bíblia, como se ela tivesse alguma eficácia mágica. Mas não há nada mágico na 
Bíblia ou em sua leitura. A Palavra escrita aponta para a Palavra Viva e diz 
"olhe para Cristo". Se não formos a Cristo a quem ela aponta e de quem ela 
testemunha, perdemos completamente o propósito da leitura da Bíblia.  
Nós cristãos evangélicos não somos, ou não deveríamos ser, o que às vezes 
nos acusam de sermos, "adoradores da Bíblia", "idólatras da Bíblia". Nós não 
adoramos a Bíblia, adoramos o Cristo da Bíblia. Vamos ver um exemplo: 
conhecemos um jovem que está apaixonado, sua namorada o enlouquece, a 
ponto de ele carregar uma fotografia dela na carteira para lembrá-la e vê-la 
quando ela está longe. Inclusive, quando ninguém o observa, ela tira a foto da 
noiva e às escondidas lhe dá um beijo. Mas beijar a fotografia é um péssimo 
substituto para o que é real e verdadeiro. E assim é com a Bíblia: nós a 
amamos apenas porque ela nos fala sobre aquele a quem realmente 
entregamos nossos corações. 
José Luis Martínez – 502 Ilustraciones Selectas 
 
 
 
CONFORTO PARA A ALMA 
 
Uma senhora forte e sadia ficou cega com quarenta anos de idade. Durante o 
primeiro ano a tristeza era acima de suas forças. Mas aos poucos reconquistou 
a coragem e tornou-se a alegria do seu lar. 
Mais tarde esta senhora disse: "Há um motivo pelo qual não deixo de dar 
graças ao Senhor. Desde menina, tinha o hábito de ler a Bíblia diariamente, 
completando-a cada ano. Três anos antes de perder a vista, tive a boa ideia de 
usar meu tempo de leitura bíblica decorando algumas passagens. Assim, 
decorei diversos trechos das Escrituras que me têm trazido o maior conforto. 
Como agradeço a Deus por me ter dado a lembrança de assim fazer! Parece-
me que não tinha reconhecido o valor da minha memória até ficar cega, e 
descobri que não sabia até então, do grande conforto que se acha na Bíblia." 
200 Ilustrações - CBB 
 
 
 
O LIVRO PARA UM MORIBUNDO, OU SIR WALTER SCOTT E "O LIVRO" 
 
Quando o renomado escritor Sir Walter Scott, autor de grandes livros como 
Ivanhoé, estava para morrer, ele pediu que lhe trouxessem "O Livro". Um dos 
membros de sua família, pensando que o moribundo estava se referindo a 
alguns dos muitos volumes que ele havia escrito e que mantinha em sua 
biblioteca, perguntou:  
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- Que livro? 
Então Sir Walter Scott disse:  
- Não há nenhum livro para um momento como este, senão a Bíblia. 
500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
LER A BÍBLIA NÃO É TRABALHO EM CASA, É PRAZER 
 
Conta-se que percorrendo os caminhos do país de Gales havia um ateu, o Sr. 
Hone; estava a pé e ao fim da tarde se sentiu cansado e sedento. Ele parou na 
porta de uma cabana onde uma garota estava sentada lendo um livro. O 
viajante pediu água; a menina respondeu que se ele quisesse entrar sua mãe 
também lhe daria um copo de leite. O Sr. Hone entrou naquele humilde lar 
onde descansou por um tempo e satisfez sua sede. Ao sair, viu que a menina 
havia retomado a leitura e perguntou: 
- Você está preparando sua lição de casa, pequena? 
- Não senhor - disse a garota, - estou lendo a Bíblia. 
- Bem, você foi forçada a ler alguns capítulos? 
- Senhor, para mim não é uma tarefa ler a Bíblia, é um prazer. 
Essa breve conversa com uma inocente e bondosa criança teve tanto efeito no 
humor do Sr. Hone, que ele decidiu ler a Bíblia, tornando-se um dos mais 
fervorosos defensores das sublimes verdades que ela ensina.  
O Farol / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
A BÍBLIA COMO ESPADA DE DOIS GUMES 
 
William Wilberforce tinha 24 anos quando foi eleito membro do parlamento 
inglês. Ele era muito despreocupado em questões de religião. Mas uma vez 
durante uma viagem, a convite de seu amigo Rev. Isaac Milner, leu todo o Novo 
Testamento em Grego, idioma que os dois amigos conheciam perfeitamente, 
e essa leitura simples e única revolucionou a vida de Wilberforce: ele era 
agora um homem novo, um senador cristão digno e o advogado decidido a 
abolir a escravidão. 
Também aconteceu na Inglaterra que, para combater Pedro Mártir, que dava 
palestras na Universidade de Oxford, conferências de essência puramente 
antipapista, o clero ficou alarmado e nomeou Bernardo Gilpin para debater 
com ele. Preparando-se para a luta, Bernardo leu as Escrituras, os escritos dos 
padres e... afinal, ele renunciou à igreja do papa. 
O Farol / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
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O QUE O EVANGELHO DE LUCAS SIGNIFICOU PARA ELE 
 

Na cidade de Yu Yang, no oeste da China, um jovem comprou uma cópia do 
Evangelho de Lucas, em seu dialeto chinês. Quando ele chegou em casa, por 
três dias consecutivos ficou lendo esse Evangelho sem a ajuda de qualquer 
pregador ou outra pessoa. Lucas tomou posse de sua vida de tal maneira que 
o jovem chinês deixou de lado tudo que o impedia de estudá-lo; enquanto isso, 
ele estava esperando por alguma indicação de Deus para saber o que fazer. 
Nisso um missionário chegou à aldeia e o jovem chinês descobriu com prazer 
que pessoas de outros países também sabiam algo sobre Jesus. Mais tarde, 
quando o missionário Hsu Ming-Chih encontrou o jovem chinês, descobriu 
que ele havia aprendido o Evangelho de Lucas de cor; e, o melhor de tudo, ele 
aprendera com o coração, porque estava praticando. Isto demonstra o que 
uma única cópia do evangelho pode fazer. Toda vez que eu dou um evangelho 
eu acredito que produzirá um bom resultado  
W. E. Schubert / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
NÓS: LIVROS ABERTOS 
 

Uma mulher chinesa que acabara de aprender a ler, orou, dizendo: “Senhor, 
vamos trabalhar entre muitas pessoas que não sabem ler. Senhor, faça com 
que nossas vidas sejam Bíblias abertas, para que aqueles que não podem ler 
o Livro, possam lê-lo em nós.” 
The Homiletic Digest / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
CASAL CONVERTE-SE LENDO A BÍBLIA 
 

Eu ouvi em uma ocasião sobre um casal que veio a ter uma Bíblia. Nenhum 
dos dois a havia lido antes. O marido começou a ler em casa. 
Alguns dias depois, ele se voltou para a esposa e disse: “Amada, se este livro 
for verdadeiro, nós estamos equivocados." Ele continuou lendo a Bíblia e, 
depois de mais alguns dias, falou novamente com sua esposa nestes termos: 
"Se este livro é a verdade, estamos perdidos".  Com mais avidez que nunca, ele 
continuou estudando o livro até que, uma noite, exclamou: “Amada esposa, se 
este livro é a verdade, podemos ser salvos!” 
O mesmo livro que revelou que eles estavam condenados revelou os meios de 
serem salvos através de Jesus Cristo. Essa é a glória da Bíblia. 
Confie em Cristo agora, somente e totalmente nele para sempre, e você será 
salvo. 
Não há situação na vida humana em que a Bíblia não traga força e consolo.  
La Voz Bautista / 500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
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COMO MARTINHO LUTERO CHEGOU A SER REFORMADOR 
 
Um dia, quando Martinho Lutero ainda era estudante, ele estava na biblioteca 
da universidade procurando alguns livros, quando tropeçou num estranho 
volume que chamou sua atenção. Era uma cópia da Bíblia em latim. Seu 
espanto foi grande, porque ele sempre acreditou que os fragmentos da Bíblia 
que eram lidos nos cultos da igreja a qual ele pertencia, eram a Palavra de 
Deus completa. Seu interesse neste livro foi tão grande, que ele disse que 
queria acima de todas as riquezas, uma Bíblia. Pouco depois de entrar em um 
mosteiro de frades agostinianos, o vigário geral deu-lhe uma Bíblia, que ele 
estudou com muito cuidado. Este estudo facilitou o caminho para sua própria 
iluminação espiritual e para a grande obra de reforma que ele empreendeu. 
Isso demonstra o efeito produzido pela leitura da Palavra de Deus no coração 
dos homens. 
500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
A PALAVRA VERÍDICA 
 
D. L. Moody uma vez pregou sobre o valor da Palavra de Deus na vida do 
homem. De repente, ele foi interrompido pela voz trovejante de um dos 
assistentes que disse:  
- Eu não acredito em nenhuma palavra dessas fábulas antiquadas que você diz 
que é a Bíblia. 
- Senhor - respondeu o orador - há um versículo na Bíblia em que você será 
forçado a acreditar: “Tudo o que o homem semear, isso também ceifará.” O 
homem que semeia trigo não colherá batatas ou amendoins. Tome o dono de 
bar como um exemplo: semeia álcool e colhe bêbados, nada mais. 
O homem sentou-se, em circunstâncias em que a plateia aplaudiu o orador. 
Moody naturalmente não conhecia o homem, mas muitos participantes 
daquela conferência o conheciam bem. Era um ateu bem conhecido, dono de 
uma cantina. Todos os seus filhos, homens e mulheres, eram alcóolatras. 
500 Ilustraciones Cristianas - Bibliopedia 
 
 
 
OS BENEFÍCIOS DA MEDITAÇÃO NA BÍBLIA 
 
Com a prática da meditação bíblica, se obtém grandes benefícios pessoais. 
Quando você aceitou o emprego que tem agora, algo em que estava mais 
interessado era provavelmente no pacote de benefícios. 
Os benefícios do homem que medita nas Escrituras estão descritos no Salmo 
1.3: "Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o 
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seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer 
prosperará." 
Quem medita na Palavra de Deus é como uma árvore desenvolvida e formosa. 
Impressiona pela sua robustez e beleza. Quando você puder dê um passeio 
pelo local onde mora e observe a árvore mais alta que você vê e a contemple 
por alguns minutos. 
Um carvalho que atingiu seu pleno desenvolvimento é uma amostra 
admirável da criação de Deus. Sua presença imponente e grandiosa é algo que 
impressiona. Assim é o homem que lançou raízes profundas nas verdades da 
Palavra de Deus. 
Sabia que a parte mais importante de uma árvore são suas raízes? Embora 
muitos acreditem que o tamanho de uma árvore é igual ao tamanho de suas 
raízes, não é exatamente assim, porque as raízes podem medir até três vezes 
mais do que a copa da árvore. Uma árvore média de doze metros precisa 
consumir diariamente cento e noventa libras de nutrientes dissolvidos do 
solo. 
O que geralmente vemos é a parte externa da árvore. Mas a parte mais 
admirável é a que não se vê. A razão pela qual uma árvore pode ser tão grande 
e impressionante é o tamanho e a extensão de suas raízes. 
É o que diz o Salmo 1. Um homem que quer ser espiritualmente maduro, deve 
aprofundar suas raízes na Palavra de Deus. O crescimento não é alcançado de 
outra maneira. Não é de estranhar que o inimigo tente nos manter afastados 
da Palavra. 
José Luis Martínez - Ilustraciones Preferidas 
 
 
 
O BENEFÍCIO DA BÍBLIA HOJE 
 
O Pastor e missionário americano Benjamin Weir, que alguns anos atrás foi 
um dos sete reféns mantidos por muitas semanas em Beirute, Líbano, nas 
mãos de terroristas da Jihad Islâmica, confessou, após sua libertação, que 
controlou seu desespero naquela situação terrível através da meditação nas 
Escrituras. 
Seu parceiro, Terry Anderson, testemunhou que estava agradecido a Deus 
porque o primeiro livro que lhes permitiram ter no cárcere foi a Bíblia. Os sete 
reféns leram e participaram de estudos, no que chegaram a chamar "a igreja 
da porta fechada." Isso ilustra o significado da Bíblia para nossas vidas. 
A Bíblia tem palavras de encorajamento para a pessoa que está deprimida. 
Tem palavras de orientação para aquele que precisa de ajuda em qualquer 
sentido. A leitura diária de alguns poucos versículos pode mudar nossa 
perspectiva em relação aos problemas. 
José Luis Martínez - Ilustraciones Preferidas 
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CONFUSÃO BÍBLICA 
 
Conta-se que certo "irmãozinho” estava no seu trabalho rotineiro num 
canavial quando, de repente, viu brilhar três letras no céu: VCC. Muito 
religioso, o "irmãozinho" julgou que aquelas letras significavam: "VAI, CRISTO 
CHAMA". 
Fiel a visão correu ao pastor de sua Igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo 
que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O 
Pastor, surpreso diante do relato, disse: 
- Mas para pregar o Evangelho, é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a 
Bíblia o bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? 
- Claro que sim! - Disse o homem. 
- E qual é a parte da Bíblia que você mais conhece? 
- As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. 
- Então conte-a! - Pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento 
bíblico do futuro pregador do Evangelho. 
O "irmãozinho" começa a falar: 
- Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores. E ele 
lhes disse: Varões irmãos escutai-me: Não tenho prata nem ouro, mas o que 
tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e 
a outro, dois e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo 
dali foi pelo Espírito ao deserto e tendo jejuado quarenta dias e quarenta 
noites, teve fome, e os corvos lhe traziam alimento, pois se alimentava de 
gafanhoto e mel silvestre. 
E sucedeu que indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista 
de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: "'Não me contaram nem a metade". 
Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: 
"Tiveste cinco maridos, e o homem que agora tens, não é teu marido". E 
olhando ao longe viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: 
"Desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa". Veio Dalila e cortou-lhe os 
cabelos e os restos que sobraram foram doze cestos cheios para alimentar a 
multidão. Portanto, não andeis inquietos dizendo: "Que comeremos?", pois o 
vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos que 
ouviram se admiraram da sua doutrina. 
O "irmãozinho", entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: 
- E então, estou pronto para pregar o Evangelho? 
- Olha meu filho - disse o pastor - eu acho que aquelas letras no céu não 
significam: "Vai, Cristo Chama". Antes, deveriam ser lidas: VAI CORTAR CANA. 
Um conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão! 
José Elias Croce - ESBOÇOS: Uma mensagem para cada dia do ano  
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COMO LEIO A BÍBLIA 
 
Leio a Bíblia como uma obra de arte. Arte, para mim, é uma obra que tem dois 
autores: o primeiro, que a produziu, e o segundo, que fica diante dela, seja ela 
um poema, um conto, uma pintura, uma canção, uma escultura. É sempre obra 
aberta, que posso interpretar.  
Posso ser livre, completamente livre em minha interpretação, ou posso 
chamar o Espírito Santo para me conduzir a uma leitura que não só me dê 
uma compreensão mais profunda do texto, mas, sobretudo, inspire-me a viver 
segundo a orientação que transborda do texto. Uma boa hermenêutica (arte 
de ler e interpretar a Bíblia), portanto, é sempre pneumatizada (soprada pelo 
Espírito Santo). Não sou anulado, quando a leio assim: sou bem orientado. 
Abro Gênesis e leio a magnífica história de Isaque subindo a colina para um 
sacrifício que não houve. Qual é a moral da história? Não está no texto, nem 
no inexistente rodapé. A moral da história é a que eu der. Só Deus mesmo 
podia inspirar um livro assim. 
Leio a Bíblia como uma bula de remédio, com letras gigantes. A Bíblia é um 
conjunto de cápsulas para a vida. A bula não fala das cápsulas, que não têm 
contraindicações; a bula fala do que devemos fazer com as cápsulas. Devemos 
tomá-las porque vieram de Deus para nós. Devemos tomá-las com 
regularidade, para que o efeito possa se prolongar. Devemos tomá-las 
sabendo que vão provocar reações adversas no nosso corpo e no corpo de 
nossa sociedade. Devemos tomá-las certos que algumas são amargas. 
Posso ser negligente e não tomar o remédio e aí preciso saber que continuarei 
enfermo. Uma Bíblia na caixa, sem ser aberta, é como uma caixa de remédios 
na gaveta. O remédio perde a validade e vai para o lixo. A validade das 
verdades bíblicas perde seu efeito e nos deixa sem proteção diante dos 
ataques das baterias internas e externas do mal. 
Leio a Bíblia como uma radiografia de mim mesmo. Sei que há textos na Bíblia 
cheios de sangue e crueldade. Alguns mal-intencionados chegam a condená-
la. Um desses, grande escritor, disse também que a humanidade não merece 
a vida. Em que lugar aprendemos melhor isto, senão na Bíblia? Por que essa 
hipocrisia: seria melhor um texto róseo, onde as coisas estivessem sempre 
bem? Não: prefiro um texto que mostre quem sou, capaz de fazer o que heróis 
e anti-heróis da Bíblia fizeram. Prefiro um texto que não ignora quem sou eu, 
mas me mostra quem posso ser (um homem em sintonia com Deus, comigo 
mesmo e com o próximo). Prefiro um livro que fala do meu presente (cheio 
de sonhos, para mim e para os outros). Prefiro um livro que fala do futuro 
(uma eternidade plena de vida plena) que posso ter. 
Israel Belo De Azevedo – Prazer da Palavra (site) 
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A LOTERIA BÍBLICA 
 
O manuseio honesto do texto no contexto é a maior ajuda que alguém pode 
dar a si mesmo, no sentido de compreender a mensagem da Bíblia. Confiar em 
acaso, sorte, destino ou qualquer “ajuda extra”, no fim das contas só prejudica 
a compreensão da Palavra. Não adianta concorrer numa espécie de “loteria 
bíblica”: a grande maioria sai perdendo. 
Imagine o que acontece com alguém que abre a Bíblia em qualquer lugar e lê: 
“Então Judas, … retirou-se e foi enforcar-se” (Mt 27.5). O leitor desconfiado da 
mensagem abre em outro texto, buscando confirmação, e lê: “Vai e procede tu 
de igual modo” (Lc 10.37). Assustado, tenta mais uma vez, na esperança de 
ouvir uma ordem mais suave. Abre o livro uma terceira vez, cheio de 
expectativa e lê: “O que pretendes fazer, faze-o depressa” (Jo 13.27)! 
Os exemplos extremos dados acima não são uma descrição exagerada dos 
perigos de não estudar o contexto de um texto bíblico. Toda vez que tratamos 
a Bíblia como se fosse uma lista de oráculos desvinculados de qualquer 
relacionamento com o contexto, o resultado é algo perigoso. 
Bryan Bost e Álvaro César Pestana - Do Texto à Paráfrase: Como Estudar a 
Bíblia 
 
 
 
JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA – UMA BIOGRAFIA 
 
Conhecido pela autoria de uma das mais lidas traduções da Bíblia em 
português, ele teve uma vida movimentada e morreu sem terminar a tarefa 
que abraçou ainda muito jovem. 
Entre a grande maioria dos evangélicos do Brasil, o nome de João Ferreira de 
Almeida está intimamente ligado às Escrituras Sagradas. Afinal, é ele o autor 
(ainda que não o único) da tradução da Bíblia mais usada e apreciada pelos 
protestantes brasileiros. Disponível aqui em diversas versões publicadas pela 
Sociedade Bíblica do Brasil – dentre elas a Edição Revista e Corrigida e a 
Edição Revista e Atualizada - a tradução de Almeida é a preferida de mais de 
60% dos leitores evangélicos das Escrituras no País, segundo pesquisa 
promovida por A Bíblia no Brasil (ver número 158). 
Se a obra é largamente conhecida, o mesmo não se pode dizer a respeito do 
autor. Pouco, ou quase nada, se tem falado a respeito deste português da 
cidade de Torres de Tavares, que morreu há 300 anos na Batávia (atual ilha 
de Java, Indonésia). O que se conhece hoje da vida de Almeida está registrado 
na "Dedicatória" de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas 
Reformadas (Presbiterianas) do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou 
como pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século 
XVII. 
De acordo com esses registros, em 1642, aos 14 anos, João Ferreira de 
Almeida teria deixado Portugal para viver em Málaca (Malásia). Ele havia 
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ingressado no protestantismo, vindo do catolicismo, e transferia-se com o 
objetivo de trabalhar na Igreja Reformada Holandesa local. 
 

Tradutor aos 16 anos 
Dois anos depois, começou a traduzir para o português, por iniciativa própria, 
parte dos Evangelhos e das Cartas do Novo Testamento em espanhol. Além da 
Versão Espanhola, Almeida usou como fontes nessa tradução as Versões 
Latina (de Beza), Francesa e Italiana - todas elas traduzidas do grego e do 
hebraico. Terminada em 1645, essa tradução de Almeida não foi publicada. 
Mas o tradutor fez cópias à mão do trabalho, as quais foram mandadas para 
as congregações de Málaca, Batávia e Ceilão (hoje Sri Lanka). Mais tarde, 
Almeida tornou-se membro do Presbitério de Málaca, depois de escolhido 
como capelão e diácono daquela congregação. 
No tempo de Almeida, um tradutor para a língua portuguesa era muito útil 
para as igrejas daquela região. Além de o português ser o idioma comumente 
usado nas congregações presbiterianas, era o mais falado em muitas partes 
da Índia e do Sudeste da Ásia. Acredita-se, no entanto, que o português 
empregado por Almeida tanto em pregações como na tradução da Bíblia fosse 
bastante erudito e, portanto, difícil de entender para a maioria da população. 
Essa impressão é reforçada por uma declaração dada por ele na Batávia, 
quando se propôs a traduzir alguns sermões, segundo palavras, "para a língua 
portuguesa adulterada, conhecida desta congregação". 
 

Perseguido pela Inquisição, ameaçado por um elefante 
O tradutor permaneceu em Málaca até 1651, quando se transferiu para o 
Presbitério da Batávia, na cidade de Djacarta. Lá, foi aceito mais uma vez como 
capelão, começou a estudar teologia e, durante os três anos seguintes, 
trabalhou na revisão da tradução das partes do Novo Testamento feita 
anteriormente. Depois de passar por um exame preparatório e de ter sido 
aceito como candidato ao pastorado, Almeida acumulou novas tarefas: dava 
aulas de português a pastores, traduzia livros e ensinava catecismo a 
professores de escolas primárias. Em 1656, ordenado pastor, foi indicado 
para o Presbitério do Ceilão, para onde seguiu com um colega, chamado 
Baldaeus. 
Ao que tudo indica, esse foi o período mais agitado da vida do tradutor. 
Durante o pastorado em Galle (Sul do Ceilão), Almeida assumiu uma posição 
tão forte contra o que ele chamava de "superstições papistas", que o governo 
local resolveu apresentar uma queixa a seu respeito ao governo de Batávia 
(provavelmente por volta de 1657). Entre 1658 e 1661, época em que foi 
pastor em Colombo, ele voltou a enfrentar problemas com o governo, o qual 
tentou, sem sucesso, impedi-lo de pregar em português. O motivo dessa 
medida não é conhecido, mas supõe-se que estivesse novamente relacionado 
com as ideias fortemente anticatólicas do tradutor. 
A passagem de Almeida por Tuticorin (Sul da Índia), onde foi pastor por cerca 
de um ano, também parece não ter sido das mais tranquilas. Tribos da região 
negaram-se a ser batizadas ou ter seus casamentos abençoados por ele. De 
acordo com seu amigo Baldaeus, o fato aconteceu porque a Inquisição havia 
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ordenado que um retrato de Almeida fosse queimado numa praça pública em 
Goa. 
Foi também durante a estada no Ceilão que, provavelmente, o tradutor 
conheceu sua mulher e casou-se. Vinda do catolicismo romano para o 
protestantismo, como ele, chamava-se Lucretia Valcoa de Lemmes (ou 
Lucrecia de Lamos). Um acontecimento curioso marcou o começo de vida do 
casal: numa viagem através do Ceilão, Almeida e Dona Lucretia foram 
atacados por um elefante e escaparam por pouco da morte. Mais tarde, a 
família completou-se, com o nascimento de um menino e de uma menina. 
 

Ideias e personalidade 
A partir de 1663 (dos 35 anos de idade em diante, portanto), Almeida 
trabalhou na congregação de fala portuguesa da Batávia, onde ficou até o final 
da vida. Nesta nova fase, teve uma intensa atividade como pastor. Os registros 
a esse respeito mostram muito de suas ideias e personalidade. Entre outras 
coisas, Almeida conseguiu convencer o presbitério de que a congregação que 
dirigia deveria ter a sua própria cerimônia da Ceia do Senhor. Em outras 
ocasiões, propôs que os pobres que recebessem ajuda em dinheiro da igreja 
tivessem a obrigação de frequentá-la e de ir às aulas de catecismo. Também 
se ofereceu para visitar os escravos da Companhia das Índias nos bairros em 
que moravam, para lhes dar aulas de religião - sugestão que não foi aceita pelo 
presbitério - e, com muita frequência, alertava a congregação a respeito das 
"influências papistas". 
Ao mesmo tempo, retomou o trabalho de tradução da Bíblia, iniciado na 
juventude. Foi somente então que passou a dominar a língua holandesa e a 
estudar grego e hebraico. Em 1676, Almeida comunicou ao presbitério que o 
Novo Testamento estava pronto. Aí começou a batalha do tradutor para ver o 
texto publicado - ele sabia que o presbitério não recomendaria a impressão 
do trabalho sem que fosse aprovado por revisores indicados pelo próprio 
presbitério. E também que, sem essa recomendação, não conseguiria outras 
permissões indispensáveis para que o fato se concretizasse: a do Governo da 
Batávia e a da Companhia das Índias Orientais, na Holanda. 
 

Exemplares destruídos 
Escolhidos os revisores, o trabalho começou e foi sendo desenvolvido 
vagarosamente. Quatro anos depois, irritado com a demora, Almeida resolveu 
não esperar mais - mandou o manuscrito para a Holanda por conta própria, 
para ser impresso lá. Mas o presbitério conseguiu parar o processo, e a 
impressão foi interrompida. Passados alguns meses, depois de algumas 
discussões e brigas, quando o tradutor parecia estar quase desistindo de 
apressar a publicação de seu texto, cartas vindas da Holanda trouxeram a 
notícia de que o manuscrito havia sido revisado e estava sendo impresso 
naquele país. 
Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu 
da gráfica. Um ano depois, ela chegou à Batávia, mas apresentava erros de 
tradução e revisão. O fato foi comunicado às autoridades da Holanda e todos 
os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos, por ordem 
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da Companhia das Índias Orientais. As autoridades Holandesas 
determinaram que se fizesse o mesmo com os volumes que já estavam na 
Batávia. Pediram também que se começasse, o mais rápido possível, uma nova 
e cuidadosa revisão do texto. 
Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares recebidos 
na Batávia foram destruídos. Alguns deles foram corrigidos à mão e enviados 
às congregações da região (um desses volumes pode ser visto hoje no Museu 
Britânico, em Londres). O trabalho de revisão e correção do Novo Testamento 
foi iniciado e demorou dez longos anos para ser terminado. Somente após a 
morte de Almeida, em 1693, é que essa segunda versão foi impressa, na 
própria Batávia, e distribuída. 
 

Ezequiel 48.21 
Enquanto progredia a revisão do Novo Testamento, Almeida começou a 
trabalhar com o Antigo Testamento. Em 1683, ele completou a tradução do 
Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento). Iniciou-se, 
então, a revisão desse texto, e a situação que havia acontecido na época da 
revisão do Novo Testamento, com muita demora e discussão, acabou se 
repetindo. Já com a saúde prejudicada - pelo menos desde 1670, segundo os 
registros --, Almeida teve sua carga de trabalho na congregação diminuída e 
pôde dedicar mais tempo à tradução. Mesmo assim, não conseguiu acabar a 
obra à qual havia dedicado a vida inteira. Em 1691, no mês de outubro, 
Almeida morreu. Nessa ocasião, ele havia chegado até Ezequiel 48.21. A 
tradução do Antigo Testamento foi completada em 1694 por Jacobus op den 
Akker, pastor holandês. Depois de passar por muitas mudanças, ela foi 
impressa na Batávia, em dois volumes: o primeiro em 1748 e o segundo, em 
1753. 
Programa de Incentivo à Leitura Bíblica 
 
 
 
 A BÍBLIA É SOBRE ELE 
 
Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou pelo teste no jardim e cuja 
obediência é imputada a nós. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Abel que, apesar de inocentemente morto, 
possui o sangue que clama, não para nossa condenação, mas para completa 
absolvição. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão que respondeu ao chamado de Deus 
para deixar todo o conforto e a família e saiu para o vazio sem saber para onde 
ia, a fim de criar um novo povo de Deus. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Isaque, que foi não somente oferecido pelo Seu 
Pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E assim como 
Deus disse a Abraão, "agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste 
o filho, o teu único filho", nós também podemos olhar para Deus levando Seu 
Filho até o alto do monte e sacrificando-o, e então dizer, "Agora nós sabemos 
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que Tu nos amas porque não retiveste Teu Filho, Teu único Filho a quem Tu 
amas, de nós." 
Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó que lutou e sofreu o golpe de justiça que 
merecíamos, de forma que nós, assim como Jacó, só recebêssemos as feridas 
da graça para nos despertar e disciplinar. 
Jesus é o verdadeiro e melhor José que, à destra do rei, perdoa àqueles que o 
venderam e traíram e usa o seu novo poder para salvá-los. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés que se põe na brecha entre o povo e 
Deus e que é mediador de uma nova aliança. 
Jesus é a verdadeira e melhor Rocha de Moisés que, golpeada com a vara da 
justiça de Deus, agora nos dá água em pleno deserto. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, sofredor verdadeiramente inocente, que 
então intercede e salva os seus tolos amigos. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória torna-se a vitória do Seu povo, 
apesar deles nunca terem movido uma única pedra para conquistá-la. 
Jesus é a verdadeira e melhor Ester que não apenas arriscou deixar um palácio 
terreno, mas perdeu o definitivo e divino; que não apenas arriscou sua vida, 
mas entregou-a para salvar o Seu povo. 
Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas que foi lançado para fora, na tempestade, 
para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro. 
Jesus é a verdadeira Rocha de Moisés, o verdadeiro Cordeiro pascal, inocente, 
perfeito, desamparado, sacrificado para que o anjo da morte não atentasse 
contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro 
sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a 
verdadeira luz, o verdadeiro pão. 
A Bíblia definitivamente não é sobre você e eu। É sobre Ele. 

Tim Keller 
 
 
 
UM PEQUENO APANHADO DAS MUITAS CURIOSIDADES BÍBLICAS 
 
A primeira citação da redondeza da terra confirmava a ideia de Galileu, de um 
planeta esférico. Bastava que os descobridores conhecessem a Bíblia. (Isaías 
40:22) 
Davi, além de poeta, músico e cantor foi o inventor de diversos instrumentos 
musicais. (Amós 6:5) 
O tio e a tia de Jesus se tornaram “crentes” na sua pregação antes de sua 
crucificação. (Lucas 24:13-18, João19:25) 
O nome “cristão” só aparece três vezes na Bíblia. (Atos 11:26, Atos 26:28 e I 
Pedro 4: 16) 
A “Epístola da Alegria”, a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão e 
as expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola. 
Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Ele lhe pagará. (Provérbios 19:17) 
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O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos e os faróis acesos aparecem 
descritos exatamente como nos dias de hoje. (Naum 2:4) 
A mensagem através de “outdoors” é uma citação bíblica detalhada. 
(Habacuque 2:2) 
Quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, mas um homem. (Juízes 16:19) 
O nome mais comprido e estranho de toda a bíblia é Maersalalhasbas – filho 
de Isaias. (Isaías 8:3-4) 
Você sabia que a palavra fé só é encontrada uma vez no Antigo Testamento? 
(Hc 2:4) 
Você sabia que a palavra “Deus” aparece 2.658 vezes no V.T. e 1.170 vezes no 
N.T., num total de 3.828 vezes? 
* O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jó. Acredita-se que foi 
escrito por Moisés, quando esteve no deserto. 
* O primeiro Salmo encontra-se em II Samuel 1:19-27, uma elegia de Davi em 
memória de Saul e seu filho Jônatas. 
* A Bíblia contém cerca de 773.693 palavras com 3.566.480 letras. 
* A Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. 
* O Salmo 14 e o 53 são iguais. 
* O capítulo mais longo é o Salmo 119. 
* O capítulo mais curto é o Salmo 117. 
* O versículo que se encontra no meio da Bíblia é Salmo 118:8. 
* O Pai Nosso, ou a Oração do Senhor, contém 68 palavras e destas apenas 
cinco são uma petição. 
* Ester 8:9 é o maior versículo da Bíblia. 
* O versículo mais curto acha-se em Êxodo 20:13. 
* A Lei de Deus encontra-se em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. 
* No livro de Ester não se encontra a palavra “Deus”. 
* O Antigo Testamento termina com uma maldição, ao passo que o Novo 
termina com uma bênção. 
* O último livro da Bíblia a ser escrito foi III João. 
* A última promessa encontra-se em Apocalipse 22:12. 
* Há 3.573 promessas na Bíblia. 
ejesus.com.br 
 
 
 
ELA FUNCIONA 
 
Um mecânico foi chamado para consertar o mecanismo de um gigantesco 
telescópio. Na hora do almoço o astrônomo-chefe encontrou-o lendo a Bíblia. 
"O que você espera de bom desse livro?", perguntou ele. "A Bíblia é 
ultrapassada, e nem se sabe quem a escreveu!" 
O mecânico hesitou por um momento, levantou seus olhos e disse: "O senhor 
não usa com frequência surpreendente a tabuada em seus cálculos?" 
"Sim, naturalmente", respondeu o astrônomo. 
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"O senhor sabe quem a escreveu?" 
"Por quê? Não, bem, eu suponho... Eu não sei!" 
"Por que, então", disse o mecânico, "o senhor confia na tabuada?" 
"Confiamos porque – bem, porque ela funciona", concluiu o astrônomo, 
irritado. 
"Bem, e eu confio na Bíblia pela mesma razão – ela funciona!" 
A Bíblia – atual, autêntica, confiável! Quem lê a Bíblia tem uma vida plena. 
Norbert Lieth 
 
 
 
HÁ ALGO MELHOR? 
 
Um ateu enviou a um jovem cristão grande número de artigos selecionados 
para convencê-lo de que a Bíblia era atrasada em muitas de suas afirmações 
e ultrapassada pelos conhecimentos dos tempos atuais. O jovem respondeu: 
“Se você tiver algo melhor que o Sermão do Monte, alguma coisa mais bela 
que a história do filho pródigo ou do bom samaritano, alguma norma ou lei de 
nível superior aos Dez Mandamentos, se você puder apresentar algo mais 
consolador que o Salmo 23, ou algum texto que me revele melhor o amor de 
Deus e esclareça mais o meu futuro do que a Bíblia, então – por favor, envie-o 
para mim com urgência!” 
Nenhum outro livro além da Bíblia transformou a vida de tantas pessoas para 
melhor. Ela é um livro honesto e mostra o ser humano como ele é. A Bíblia 
expõe o pecado e aponta o caminho para o perdão, ela exorta e consola, faz-
nos ser humildes e nos edifica. A Bíblia nos mostra a razão de viver, coloca-
nos diante de um alvo que faz sentido, e com ela entendemos a origem e o 
futuro da criação e da humanidade. A Bíblia lança luz sobre nossas dúvidas. 
Ela coloca a esperança diante de nossos olhos e fala de Deus e da eternidade 
como nenhum outro livro jamais o poderia fazer. 
Norbert Lieth 
 
 
 
O PÃO DA VIDA  
 
Um jovem solicitou ao seu pastor que escrevesse uma dedicatória em sua 
Bíblia. Um bom versículo já constava na página em branco: "Eu sou o pão da 
vida." O pastor apenas acrescentou: "Não o deixe mofar". O jovem jamais 
esqueceu esse conselho. Ele o pôs em prática lendo a Bíblia como sendo o pão 
da vida, fazendo dela seu alimento espiritual diário. Durante toda a sua vida 
ele foi grato por isso. 
Norbert Lieth 
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É POSSÍVEL CRITICAR A BÍBLIA ANTES DE LER A MESMA? 
 
Um missionário, viajando através do México, parou num vilarejo por dois dias, 
para ali pregar o evangelho. Durante o calor do dia ele sentava do lado de fora 
do lugar onde estava hospedado e respondia a perguntas feitas por aqueles 
que passavam ali. 
Um jovem se aproximou olhando para o missionário com o rosto resoluto e 
afirmou: “Eu vim discutir algumas coisas com você, porque eu não acredito no 
que você prega”. A resposta do missionário foi entregar-lhe uma Bíblia 
dizendo: “Este livro é a Palavra de Deus. Leia-o. Então, se você quiser, nós 
poderemos falar sobre o mesmo”. Bastante surpreso, o jovem pegou o livro, 
sentou-se à sombra duma árvore e começou a ler. 
No dia seguinte, o missionário estava se despedindo de seus novos amigos. O 
jovem também estava ali. Ele gostaria de acompanhar o missionário no 
caminho. No próximo vilarejo ele entregou a Bíblia de volta dizendo: “É um 
livro interessante. Não encontrei nada nele que queira discutir com você”. O 
missionário respondeu: 
“Eu estou feliz, pois a Palavra de Deus precisa ser crida e não discutida. 
Continue sua pesquisa e você encontrará a vida eterna”. E ele deu a Bíblia de 
presente para o jovem. 
Vinte anos depois o missionário retornou para aquele vilarejo e reconheceu o 
jovem, o qual estava muito feliz em contar a todos como havia sido conduzido 
ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus por meio do livro de Deus. A Bíblia 
tinha se tornado seu grande tesouro. Ele não queria mais discutir suas 
instruções. Ele desejava vivê-las. 
www.chamada.com.br 
 
 
 
SALVO GRAÇAS A UMA BÍBLIA ROUBADA 
 
No verão de 2001, no cárcere de Bullington, na Inglaterra, Tony A., um crente, 
cumpria uma pena de quinze meses por homicídio involuntário. Estava 
desanimado. Certo dia, enquanto lia sua Bíblia, um prisioneiro chamado 
Darren B. entrou em sua cela. Surpreso, Tony escondeu sua Bíblia debaixo do 
travesseiro, mas Darren viu seu gesto e o pressionou com perguntas até que 
Tony lhe disse que estava lendo seu versículo predileto, João 8:36. 
Incomodado com a timidez de seu companheiro, Darren se retirou. 
Três dias depois, ele voltou com um grande sorriso e explicou a Tony o 
seguinte: 
- Fui à capela pegar uma Bíblia. Você me parecia tão misterioso acerca do que 
estava lendo em seu livro, que eu também quis ler o mesmo. Pedi uma Bíblia 
ao capelão, mas como ele achou que eu iria usar as folhas para enrolar 
cigarros, não quis me dar. Então, uma hora em que ele não me viu, eu tirei uma 
e a escondi debaixo do meu casaco. 
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- Não me diga que te pegaram?  
- Sim, me revistaram e a encontraram; depois me colocaram no isolamento 
durante vinte e quatro horas.  
- Sinto muito!  
- Não te preocupes, pois não encontraram a outra que eu tinha escondido na 
minha calça - disse Darren, com os olhos brilhando. - Desse modo eu tinha 
algo para fazer durante meu isolamento. Queria encontrar a frase acerca da 
qual você tinha falado, mas não sabia onde estava. Me pareceu que você tinha 
dito Tiago ou João, mas eu nunca tinha aberto uma Bíblia. 
Darren ficou numa cela de isolamento na cadeia porque tinha roubado uma 
Bíblia para procurar um texto que falava da liberdade, mas ele não sabia onde 
encontrá-lo. 
- Bati na parede - contou a seu amigo Tony - para chamar o prisioneiro ao 
lado. Eu lhe disse: Ei tio, conhece a Bíblia? E ele me respondeu: Sim, sou 
crente, que desejas saber? Falei-lhe acerca do que você me tinha dito a 
respeito do Senhor Jesus, que te havia libertado, e ele me disse que tentasse 
achar o versículo no Evangelho de João. Encontrei a página inicial de João e 
comecei a ler. No começo não entendia nada, mas logo li tudo o que Jesus fez. 
Era muito interessante! Prossegui com a leitura e cheguei ao texto do qual 
tinhas me falado: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” 
(João 8:36). Continuei lendo mais e mais e logo retornei para aquela frase. 
Creio que entendi. Sim, realmente entendi. Li a vida de Jesus e creio nEle. A 
noite passada tentei até falar com Ele. Será que isso quer dizer que sou crente? 
Tony permaneceu sentado boquiaberto e maravilhado. Ele não tinha sabido 
falar de Jesus a Darren, mas agora Deus lhe estava mostrando que queria usá-
lo apesar de sua atitude. 
Então, os dois presos começaram a falar de uma maneira diferente, como dois 
irmãos na fé. 
www.chamada.com.br 
 
 
 
UM POUCO DE CIÊNCIA NOS AFASTA DE DEUS. MUITO, NOS APROXIMA! 
 
História ocorrida em 1892: 
Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem 
universitário, que lia o seu livro de ciências. 
O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. 
Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro 
de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e 
perguntou: 
- O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices? 
- Sim, mas não é um livro de crendices. É a Palavra de Jesus. Estou errado? 
- Mas é claro que está! Creio que o senhor deveria estudar a História Universal. 
Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a 
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miopia da religião. somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha 
criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre 
o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. 
- É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? 
- Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-
me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo 
correio com a máxima urgência. 
O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu 
cartão ao universitário. 
Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que 
uma ameba. 
No cartão estava escrito: 
 

Professor Doutor Louis Pasteur 
Diretor-Geral do Instituto de Pesquisas 

Científicas da Universidade Nacional da França. 
 

É justamente do grande cientista Pasteur a frase: "Um pouco de ciência nos 
afasta de Deus. Muito, nos aproxima." 
 
 
 
VOCÊ PODE CONFIAR NA BÍBLIA 
 
Em 1985, pela primeira vez em mais de cinquenta anos, o Congresso 
autorizou a emissão de moedas de ouro oficiais do governo dos EUA. A partir 
de 1986, essas novas moedas chegaram ao mercado. Cada uma dessas águias 
americanas, como são conhecidas, é garantida pela Casa da Moeda dos EUA 
para conter a quantidade declarada de ouro puro de 22 quilates. Eles vêm nos 
tamanhos de 1/10, 1/4, 1/2 e 1 onça, e compradores de todo o mundo 
confiam nessas moedas porque confiam nas promessas do governo dos 
Estados Unidos de que as moedas são o que afirmam ser. 
No que diz respeito às Escrituras, temos algo muito mais confiável do que a 
garantia de um governo - temos as promessas do Deus Todo-Poderoso de que 
Sua Palavra é perfeita e pura. Deus prometeu preservar Sua Palavra para nós. 
Isso significa que, de acordo com a promessa de Deus, podemos ter fé 
completa de que todas as palavras da Bíblia existem de propósito. O Salmo 
12:7 afirma: “Tu nos guardarás, SENHOR; desta geração nos livrarás para 
sempre.” 
“Toda palavra de Deus é pura: ele é um escudo para os que nele confiam.” 
Provérbios 30:5 
Ministry 127 
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A BÍBLIA NÃO É UM AMULETO DE BOA SORTE (GEORGE FOREMAN) 
 
No livro de George Foreman, God in My Corner, o ex-campeão de boxe dos 
pesos pesados escreve: “Em 1974, antes de eu ir à África para lutar contra 
Muhammad Ali, um amigo me deu uma Bíblia para levar em minha viagem. 
Ele disse: 'George, mantenha isso com você para dar sorte'. Eu acreditava que 
a Bíblia era apenas um manual de pastor, provavelmente porque o único 
versículo que eu conhecia era 'o Senhor é meu pastor'. Mas eu estava sempre 
procurando por sorte, então carreguei a Bíblia comigo. Eu tinha moedas de 
um centavo e amuletos da sorte, então agora havia adicionado a Bíblia 
'sortuda' à minha coleção de itens supersticiosos. 
Depois que perdi a luta, joguei a Bíblia fora. Eu nunca a abri. Eu pensei: A 
Bíblia não me ajudou a vencer, então por que eu preciso disso? Eu pensei que 
conseguiria poder simplesmente por possuí-la; não percebi que precisava ler 
e acreditar no que ela diz. Desde então, eu entendi que a Bíblia é o meu roteiro, 
meu mapa, e não o meu amuleto da sorte.” 
Ministry 127 
 
 
 
ELE ESTAVA DETERMINADO A LER A BÍBLIA 
 
William McPherson era o superintendente de uma pedreira quando uma 
explosão o feriu gravemente. Ele perdeu a visão e as duas mãos na explosão. 
Ele estava determinado a ler a Bíblia e aprendeu a ler as letras em relevo 
tocando aas páginas com a ponta de sua língua.  
Dizem que ele leu a Bíblia quatro vezes dessa maneira. 
Ministry 127  
 
 
 
OCUPADO DEMAIS PARA NÃO MERGULHAR NA PALAVRA 
 
George Müller disse: “Considero um dia perdido, quando não me diverti muito 
com a Palavra de Deus. Os amigos costumam dizer: 'Tenho muito o que fazer, 
tantas pessoas para ver, que não encontro tempo para o estudo das 
Escrituras.' Talvez não haja muitos que tenham mais a fazer do que eu. Por 
mais de meio século, nunca soube de um dia em que não tivesse mais negócios 
a tratar do que conseguiria. Por quatro anos, tenho recebido anualmente 
cerca de 30.000 cartas, e a maioria delas passou por minhas próprias mãos. 
Então, como pastor de uma igreja com 1.200 crentes, grande tem sido meu 
cuidado. Além disso, eu fui encarregado de 5 imensos orfanatos; também, na 
minha casa editorial, a impressão e a circulação de milhões de folhetos, livros 
e Bíblias segue seu curso; mas sempre estabeleci como regra nunca começar 
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a trabalhar até ter uma boa temporada com Deus e Sua Palavra. A bênção que 
recebi foi maravilhosa.” 
Ministry 127  
 
 
 
FÉLIX VALORIZOU MAIS SUA BÍBLIA DO QUE SUA VIDA 
 
No ano 303 d.C., o imperador romano Diocleciano emitiu um decreto que 
esperava extinguir as chamas espalhadas do cristianismo. Um de seus 
principais objetivos era a apreensão e destruição da Bíblia. Mais tarde 
naquele ano, as autoridades aplicaram o decreto no norte da África. Um dos 
alvos era Félix, bispo de Tibjuca, uma vila perto de Cartago. O prefeito da 
cidade ordenou que Félix entregasse suas escrituras. 
Embora alguns juízes estivessem dispostos a aceitar restos de pergaminho, 
Félix se recusou a entregar a Palavra de Deus por insistência de meros 
homens. As autoridades romanas finalmente enviaram Félix para a Itália, 
onde ele pagou sua teimosia com a vida. Ele deu a vida em vez de renunciar à 
Bíblia. 
Ministry 127  
 
 
 
PALAVRAS QUE PINTAM UM RETRATO 
 
Era o ano de 1898 e Ben havia deixado a costa leste há oito anos para seguir 
para o oeste na esperança de fazer fortuna. Bem, ele não era rico, mas 
acumulou mais de 300 acres de boas terras e construiu uma confortável 
fazenda. Ele cultivou trigo, milho e muitos outros vegetais. Ele conseguiu 
construir seu rebanho de gado com mais de 200 cabeças. Tendo realizado 
tudo isso em apenas 8 anos, ele decidiu que agora era a hora.  
O anúncio que ele colocou no jornal de Nova York dizia: “Procurada: uma boa 
mulher disposta a ser uma amiga de correspondência. O casamento é uma 
possibilidade para a mulher certa.” 
Em pouco tempo, ele começou a receber cartas de uma senhorita de nome 
Molly. A correspondência deles logo se transformou em amor um pelo outro. 
Agora, ali estava ele, na estação de trem de Kansas City, esperando finalmente 
conhecê-la. Quando o trem chegou, muitas mulheres desceram. De repente, 
ele gritou: "Molly, por aqui!" Ela olhou para ele, caminhou até ele, sorriu e 
estendeu a mão. Ele a pegou por um momento e depois soltou, 
respeitosamente. Ela disse: "Como você sabia quem eu era?"  
Ele então enfiou a mão no bolso de trás do macacão e disse: "Dessas cartas 
aqui". 
"Mas não há fotos nelas." 
Ele abaixou a cabeça um pouco e disse:  
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"Oh sim, existem! Há muitas fotos em suas palavras." Veja bem, ele passou 
horas lendo todas as palavras - procurando cada pequena pista que lhe diria 
quem realmente era Molly. Ele se apaixonou por suas palavras - palavras que 
pintaram seu retrato.  
A preciosa Palavra de Deus pinta um retrato vívido de quem Ele é. Nós, como 
Sua noiva, devemos nos apaixonar por Sua Palavra, para que possamos nos 
apaixonar por seu Autor. 
Ministry 127  
 
 
 
SIGA AS INSTRUÇÕES 
 

A história é contada por um velho que estava vagando no deserto à procura 
de água. Ele se aproximou de uma cabana velha e, na área da varanda, 
encontrou uma bomba de água. Ao lado da bomba de água, ele viu um jarro 
com água. Uma nota no jarro dizia: "Use toda a água para escorvar a bomba". 
Os instintos do homem disseram para beber a água e não confiar na bomba. 
No entanto, ele derramou a água na bomba e começou a bombear até que uma 
abundância de água fria chegasse ao topo, água suficiente para fartá-lo e até 
para banhar-se. 
A Bíblia é como a nota naquele jarro de água. Às vezes, as instruções contidas 
na Bíblia não fazem sentido para nós, mas sempre estão certas. 
Ministry 127  
 
 
 
A BÍBLIA E A CESTA DE CARVÃO 
 
Esta é a história de um velho que morava em uma fazenda no campo, com seu 
neto. Todas as manhãs bem cedo, o vovô se encontrava sentado à mesa da 
cozinha, imerso na leitura de sua velha Bíblia desgastada. 
Seu neto, que queria ser como ele, tentava imitá-lo da maneira que podia. Um 
dia, ele perguntou: "Vovô, eu tento ler a Bíblia como você, mas eu não entendo, 
e o que entendo eu esqueço assim que fecho o livro. De que adianta ler a 
Bíblia?" 
O avô calmamente terminou de colocar o carvão no fogão, virou-se para o neto 
e disse: "Leve esta cesta de carvão até o rio e a traga de volta com água." O 
rapaz fez assim como lhe foi dito mas, como a cesta tinha pequenos furos, 
muita água vazou antes que ele pudesse voltar para casa. 
O avô riu e disse: "Você vai ter que se mover um pouco mais rápido da próxima 
vez", e o mandou de volta para o rio com a cesta, para tentar novamente. 
Desta vez, o menino correu mais rápido mas, mais uma vez a cesta estava 
quase vazia antes que ele pudesse alcançar a casa. Sem fôlego, disse ao avô 
que era "impossível carregar água em uma cesta", e foi buscar um balde 
novinho. O velho disse: "Eu não quero um balde de água, eu quero uma cesta 
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de água. Você pode fazer isso, só não está se esforçando o suficiente", e saiu 
pela porta para ver o menino tentar novamente. 
Neste ponto, o garoto sabia que era impossível cumprir a tarefa, mas queria 
mostrar ao seu avô que, mesmo que ele corresse o mais rápido que pudesse, 
a água vazaria antes de chegar em casa. O menino encheu o cesto de água e 
correu muito, muito, mas quando chegou onde seu avô estava, o cesto se 
encontrava quase vazio, novamente. 
Sem fôlego, ele disse, "Veja, vovô, é inútil!" 
"Então você acha que é inútil? Olhe para a cesta". O menino olhou para a cesta 
e pela primeira vez, percebeu que ela parecia diferente. Em vez de uma cesta 
de carvão suja pela idade, ela estava limpa. 
"Meu neto, isto é o que acontece quando você lê a Bíblia. Você pode não 
entender ou lembrar de tudo mas, quando lê-la, ela vai mudar você de dentro 
para fora." 
Assim é a obra de Deus em nossas vidas. Trabalhando para nos mudar de 
dentro para fora, e lentamente nos transformando à imagem de seu filho. 
Dedique tempo para ler uma porção da palavra de Deus a cada dia. Ore para 
que Ele use esta leitura para transformar o seu coração e mente para Ele. 
"De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o 
segundo a tua palavra". Salmo 119:9 
Autor desconhecido / Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
A BÍBLIA SAGRADA EM JULGAMENTO 
 
Um caso raro na história deu-se em 1940: a Bíblia Sagrada levada a um 
julgamento legal, no Tribunal do Quarto Distrito Municipal de Nova Iorque. O 
presidente da agência de pesquisas científicas, reverendo Rimmer, anunciou, 
durante 15 anos, um prêmio de mil dólares a quem provasse haver ao menos 
um erro científico na Bíblia. 
Um diretor de jornal apresentou cinco “erros” científicos. Comissões foram 
nomeadas pelo juiz para debater cada ponto. Foram feitos os debates; porém, 
o acusador não conseguira provar um só erro, e foi, por isso, obrigado a 
assumir todas as responsabilidades e a pagar todas as custas judiciais. 
Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
A BÍBLIA JOGADA PELA JANELA 
 
Aconteceu em 1991. O bate-papo entre os viajantes num trem que 
atravessava a Geórgia (uma república da ex-União Soviética) parecia 
interessante. Mas, de repente, um deles descobriu que seu interlocutor era 
cristão. O tom da conversa engrossou. O fiel cristão tirou sua Bíblia da valise 
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e leu alguns trechos. Foi inútil. Cada um sustentou seu ponto de vista e um 
silêncio glacial tomou conta do vagão. 
Alguns momentos depois, quando o cristão voltava do banho, surpreendeu o 
outro viajante fechando a janela. A Bíblia havia desaparecido. Os dois homens 
se entreolharam sem dizer nada. 
Alguns meses mais tarde, o cristão recebeu a visita de um desconhecido, o 
qual queria lhe falar com respeito à salvação. 
- Como você conheceu o Senhor? 
- Li a Bíblia - foi a resposta; ela me mostrou que eu era pecador; aprendi a 
conhecer ao Deus Salvador. 
Surpreendido e um tanto desconfiado, o dono da casa disse: 
- Como você conseguiu uma Bíblia neste país? 
- Eu tinha que inspecionar uma obra perto da linha férrea. Um trem passou e 
de repente um objeto caiu a meus pés. Era uma Bíblia. 
- Você tem essa Bíblia contigo? 
- Certamente, aqui está. 
E o cristão reconheceu sua Bíblia! 
Atualmente, devido à liberdade de culto, uma congregação de cristãos se 
estabeleceu no povoado do novo convertido. 
Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
AS AVENTURAS DE UMA BÍBLIA 
 
Certa ocasião uma jovem viúva olhava pela janela de sua casa. Ela residia 
próxima a uma importante praça da cidade de Dublin. A sala estava 
elegantemente mobiliada, tudo respirava conforto e até opulência, porém 
aquela mulher parecia ser infeliz. 
A senhora Blake era uma católica romana fervorosa, que praticava o seu credo 
conscientemente, mas, nos últimos tempos sentia-se pesarosa de espírito por 
ter praticado muitas coisas hediondas na vida. As práticas religiosas, 
penitências, orações, nada lhe traziam qualquer satisfação. Não podia livrar-
se do pesado fardo. 
Ela havia contado sua mágoa ao seu confessor. Seguindo as suas ordens, 
encarregara-se de praticar várias obras de caridade; porém, embora 
parecendo ser interessante, a sensação pecaminosa pesava mais e mais em 
sua alma. O confessor era um padre muito jovem, agradável e atraente. Ele 
deu-lhe plena absolvição dos pecados, todavia não trouxe nenhuma 
consolação. 
Um dia, estando ela meditando, bateram à porta. Antes que tivesse tempo de 
conciliar os pensamentos, o padre entrou na sala. “Que poderei fazer para 
levantar o seu espírito e remover essa triste expressão do seu rosto?”. “O 
senhor é tão amável e tem feito tudo o que está ao seu alcance, porém o peso 
de que lhe falei continua oprimindo a minha alma”. “Escute”, disse ele, “já 
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resolvi o que deves fazer. Há um homem que vem a Rotunda amanhã e que é 
capaz de lhe fazer sorrir e torná-la feliz. Vá ouvi-lo”. “Senhor padre!...” “Não! 
Nenhuma palavra! Não admito desculpa. Ordeno-lhe que vá; tem mesmo que 
ir”. 
O padre explicou que um famoso ator cômico, bem conhecido naquela época, 
ia apresentar-se a um público elegante e que, em sua opinião, isso seria a 
melhor coisa para ela. Não valia a pena protestar. Ela não poderia 
desobedecer ao seu conselheiro espiritual. Ele já estava lhe trazendo uma 
entrada gratuita para o espetáculo. E assim, na tarde do outro dia, a senhora 
Blake dirigiu-se ao local indicado, onde grandes cartazes anunciavam o 
espetáculo. Ela tinha que ir; fora-lhe ordenado que fosse. 
A Rotunda, como todos os cidadãos de Dublin sabem, tem sob o seu telhado 
mais de um salão público. Ali há um grande coliseu, o salão das colunas e mais 
uma ou duas salas. Além disso, também há diferentes entradas. O que 
aconteceu foi que a senhora Blake se enganou na entrada para o espetáculo. 
Em vez de seguir a multidão que adentrava para um determinado recinto, ela 
notou uma pequena fila de pessoas dirigindo para um outro lugar. Seguiu-a e 
encontrou-se num dos salões menores, e ali esperou. 
Estranhou que ninguém lhe pedisse a entrada. Pensou que mais tarde poderia 
retificar esse fato. Não teve muito tempo que pensar, pois logo levantou-se 
um cavalheiro que apareceu anunciando um hino e de repente ela lembrou-
se que havia cometido um lamentável erro, entrando pela porta errada. Na 
verdade, o que se realizava ali era um culto protestante. Por ser muito tímida 
e sensível, sair daquele lugar, à vista de toda aquela gente, se tornou numa 
impossibilidade. Que fazer? Resolveu retirar-se no fim do hino, sem que 
chamasse a atenção das pessoas. 
Foi o que ela tentou fazer. Em sua preocupação de sair o mais depressa 
possível, seu guarda-chuva cai ruidosamente de tal forma que muitas pessoas 
se viraram para trás para ver o que tinha acontecido. Aterrorizada com o 
incidente, deixou-se cair numa cadeira e quase desejou sumir pelo chão 
adentro. Seguiu-se um profundo silêncio e então uma voz, a do cavalheiro, 
elevou-se em oração. Ela não pôde deixar de escutar, pois nunca até aquele 
dia ouvira coisa semelhante. Era tão diferente das orações que havia em seus 
livros de devoção. Aquele homem, tão reverente, parecia muito feliz enquanto 
orava. Tudo aquilo a impressionou muito. 
A oração terminou e o orador anunciou a leitura de uma passagem da 
Escritura sobre “o perdão dos pecados”. De todos os assuntos do mundo, era 
justamente aquele que ela mais desejava ouvir. Viesse o que viesse agora, não 
se importou no que o seu confessor iria dizer. Podia ele fazer o que quisesse, 
ela haveria de ouvir aquilo. Dos primeiros dezoito versículos de Hebreus, dez 
foram lidos. O orador, de uma maneira simples, expôs o ensino, até que tudo 
ficou claro como água cristalina. O único sacrifício, oferecido uma vez, o 
perdão livre e pleno concedido àqueles que o pedirem em nome de Jesus – 
tudo ilustrado com várias outras passagens do Novo Testamento formou o 
assunto daquela pregação. E tal como o solo ressequido embebe as chuvas de 
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verão, assim aquela pobre alma recebeu a verdade maravilhosa! Nunca, até 
então, havia escutado semelhante mensagem! O orador terminou e após outra 
oração a reunião foi concluída. 
A senhora Blake sentiu que essa era uma oportunidade única em sua vida. 
Enchendo-se de coragem dirigiu-se à extremidade do púlpito e perguntou ao 
pregador de quem eram as palavras lidas. Surpreendido com tal pergunta, ele 
desceu e foi logo abordado com muitas inquirições que se ofereceu para 
escrever algumas referências bíblicas, a fim de que ela pudesse estudá-las em 
casa. Quando soube que aquela senhora não possuía Bíblia, interessou-se 
sobremaneira por aquele caso. “Eu vou emprestar-lhe a minha Bíblia”, disse 
ele. “Queira ler as passagens sublinhadas nas páginas que dobrei. Agradeceria 
muito se me devolvesse o Livro daqui a alguns dias. Ele é a coisa mais preciosa 
que possuo”. 
A senhora Blake agradeceu-lhe muito e foi depressa para casa, cheia de alegria 
em seu coração, com uma nova luz em seus olhos. Como se sentia diferente! 
Não era mais aquela criatura que há algumas horas antes dera na direção da 
Rotunda! 
Nos dias seguintes ela se esqueceu de tudo, suas tristezas, seu fardo. Menos 
do seu tesouro. Leu e releu as passagens indicadas e também muitas outras. 
A luz brilhou no seu entendimento. O peso de espírito rolou para um túmulo 
aberto. A paz de Deus encheu seu coração. Afinal chegou o momento de 
devolver a Bíblia. Mais uma vez estava ela entregue ao seu novo estudo e de 
tal maneira absorvida nos pensamentos que não percebeu o toque da 
campainha. Alguém entrou na sala subitamente! Era o confessor! Ele estava 
ali, diante dela, lhe observando! Ele reparou logo em duas coisas: o seu gesto 
de embaraço e ao mesmo tempo uma serena placidez no seu olhar, como ele 
nunca tinha visto. “O que aconteceu?”, perguntou ele. “Eu nunca soube se 
aquele espetáculo lhe agradou ou não, e, como não a vi no domingo passado, 
pensei que estava doente”. 
Tomada de surpresa pelo inesperado acontecimento, a senhora Blake perdeu 
o seu autodomínio. Era sua intenção manter esse assunto em segredo, pelos 
menos durante algum tempo. Mas agora não se conteve, e com a simplicidade 
de uma criança contou a história toda: o engano do salão, a tentativa de 
evadir-se, as palavras ouvidas, o Livro emprestado, e no fim de tudo a alegria 
e a paz que enchia o seu coração. 
Ela falava com os olhos postos no chão; porém ao levantá-los, sentiu o espírito 
gelar-lhe de terror ao ver o olhar do homem que estava à sua frente. Era cheio 
de raiva. Nunca até então ela havia visto semelhante fúria expressa num 
semblante. “Dê-me esse livro!”, disse ele rispidamente. “Ele não me 
pertence!”, exclamou ela tentando em vão detê-lo. “Dê-me!”, foi a resposta; 
“senão perderá eternamente a sua alma. Esse herege por pouco a lança no 
inferno. E nunca mais, nem ele nem a senhora, hão de ler este livro”. 
Agarrando a Bíblia enquanto falava, meteu-a violentamente no bolso, 
lançando um olhar terrível para a mulher e saiu apressadamente da sala. 
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Ela sentou-se paralisada. Ouviu a porta fechar-se e lhe pareceu que alguma 
coisa no seu coração também se fechava, deixando-a aterrorizada. Aquele 
olhar terrível a perseguia por onde andava. Somente os que nasceram e foram 
criados na igreja romana conhecem o horror indescritível que a concepção do 
poder dos sacerdotes pode inspirar. Mas, logo em seguida, ela pôs-se a pensar 
também no orador que tinha lhe emprestado a Bíblia. O seu endereço estava 
lá escrito, mas era impossível lembrar-se dele e não sabia para onde escrever. 
Isto era muito triste! Os dias foram passando lentamente, e o seu visitante, 
outrora sempre bem-vindo e atualmente tão temido, não voltara mais. Ia 
renascendo a coragem e por fim passados uns quinze dias ou mais, ela 
resolveu aventurar-se para fazer uma visita ao padre. Era necessário fazer um 
enorme esforço para reaver o Livro e restituí-lo ao seu legítimo dono. 
O padre, por nome João, vivia a certa distância e a casa dele ficava junto a um 
convento no qual ele era professor. A senhora Blake dirigiu-se para lá e bateu 
à porta. Uma freira a atendeu. A freira ficou visivelmente sobressaltada ao ver 
a senhora Blake. Ao ouvi-la perguntar pelo padre os seus olhos chamejaram 
por um momento. Imediatamente seu rosto ficou rígido e o seu gesto frio. 
Disse: “Sim, o senhor padre João está em casa. Ele está no quarto. Não quer 
entrar e vê-lo?”. 
A freira a empurrou até o quarto e assim que a senhora Blake entrou, ela 
sobressaltou-se! O corpo inerte do padre João estava num caixão! Morto! 
Antes que ela voltasse a si do choque, a freira sussurrou nos ouvidos estas 
palavras: “Ele morreu amaldiçoando-a. A senhora deu-lhe uma Bíblia e ele 
encarregou-me de lhe dizer que a amaldiçoava; sim, amaldiçoava-a no seu 
último alento. Agora vá embora!” Antes que ela tivesse tempo de se aperceber 
do que tinha sucedido, encontrou-se na rua, com a porta fechada atrás de si. 
Várias semanas transcorreram. O perfume da primavera passou sobre a terra, 
despertando folhas e flores à vida e à beleza. Uma tarde estava a senhora 
Blake ponderando nos acontecimentos dos últimos meses. Alegrou-se mais 
uma vez pela alegria de estar perdoada. Ela havia comprado uma Bíblia para 
as suas leituras diárias. Os velhos erros em que havia sido educada tinha-os 
renegado, um por um. Mas havia em seu coração um certo desgosto que não 
podia apagar. Como era triste, muito triste, a breve enfermidade do padre e a 
sua morte repentina! O seu último olhar! As suas últimas palavras! Aquela 
terrível mensagem! 
Por que havia ela de ter sido tão abençoada, levada ao abrigo da paz, cheia de 
alegria celestial, e ele, sim, porque não teria as mesmas palavras bíblicas 
produzido igual mensagem a ele? Por que será, pensou ela, que um Deus tão 
bom, cheio de amor, permitiu isto? Naquele momento a criada fez entrar na 
sala uma senhora. Aquela senhora estava coberta com um véu espesso. Ela 
estava irresoluta. Antes que a senhora Blake pudesse falar, a mulher disse: “A 
senhora não me conhece com esta roupa, mas vai ver daqui a pouco quem sou 
eu”, disse ela levantando o véu e mostrando o rosto da freira que lhe entregara 
a mensagem de maldição. A senhora Blake recuou um passo, perguntando a 
si mesma o que viria ainda a acontecer, mas a sua visitante acalmou os seus 
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temores, e prosseguiu: “Tenho duas coisas a dizer-lhe e vou ser muito breve, 
pois estou com pressa. Em primeiro lugar peço-lhe que me perdoe a horrível 
mentira que lhe disse naquele dia. Eu já pedi perdão a Deus. O padre João 
morreu abençoando-a de todo o seu coração. 
No dia anterior ao da sua morte, ele encarregou-me de lhe dizer que ele 
mesmo também tinha encontrado o perdão por meio daquele Livro e que, 
através da Eternidade, ele a abençoaria por ter a senhora levado a ele o 
conhecimento do Salvador. E agora a senhora perdoa-me, sim?” “Pois não! E 
do fundo do meu coração”, retorquiu a senhora Blake espantada. “Mas porque 
a senhora disse aquilo?”. “Porque eu a odiava. Eu amava o meu confessor e 
odiei a senhora por ter-lhe mandado para o inferno, segundo eu cria. Agora 
ouça: eu senti enorme desejo de ler aquilo que o padre João tinha lido. Depois 
do funeral não pude resistir a curiosidade de examinar o Livro. Fiquei 
fascinada e li mais e mais, até que eu também encontrei perdão e paz no meu 
Salvador. Há várias semanas estudo a Bíblia e agora ela está aqui. Por tudo 
isto, esta tarde fugi do convento e vou partir para a Inglaterra esta noite, mas 
senti que devia vir aqui restituir a Bíblia e dizer-lhe que eu também durante 
toda a minha vida a bendirei por me ter ensinado, através deste Livro, a 
maneira de encontrar o perdão dos meus pecados. Adeus! Deus a abençoe! 
Vamos nos encontrar no Céu!” 
Uma breve despedida e a mulher saiu para fora da casa, desaparecendo. Afinal 
de contas, seria tudo um sonho? Agora uma pequena Bíblia achava-se sobre a 
mesa, diante da senhora Blake. Não, não era um sonho, mas sim, uma gloriosa 
realidade. Aquele Livro pequeno, sem ter uma voz viva para expor os seus 
ensinos, naqueles dois casos tirou três almas preciosas das trevas e 
transportou-as para a Luz. 
Há de se imaginar como ficou o dono da Bíblia ao ser-lhe restituída, com esta 
maravilhosa história! Contudo, o que disse Aquele que enviou a Palavra a 
desempenhar a sua missão?: “Assim será a minha palavra que sair da minha 
boca; ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará 
naquilo para que a enviei”, Is 55.11.  
J. H. Townsend - A Seara (CPAD) 
 
 
 
UMA CARTA DE AMOR 
 
Uma certa princesa, no dia do seu aniversário, ganhou de seu noivo um pacote 
em forma de uma bola. Ela abriu-o e assustou-se. Era um enorme projétil de 
canhão! Desapontada e zangada atirou a bala preta num canto do quarto. 
Nessa altura, mediante o impacto, rompe-se a camada externa e aparece um 
volume arredondado todo de prata. Sem hesitar ela o ajunta e nisto o 
envoltório rompe-se e se desprende. Surpreendida, depara-se com um 
envelope de ouro. Sem demorar-se ela o abre e eis uma outra surpresa: sobre 
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um veludo preto, um anel reluzente cravejado de diamantes, de grande valor. 
Em anexo seguia uma breve dedicatória: Por amor a você! 
Muitos pensam assim: a Bíblia não lhes agrada. Um livro de capa preta, com 
letras miúdas e dizeres incompreensíveis. Todavia, quem nele penetrar, 
descobrirá belezas de eterno valor e achará, por fim, a maior mensagem da 
graça divina: que Deus o ama. 
Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
O REVÓLVER, UMA BÍBLIA 
 
Um dos aspectos mais gratificantes em liderar um centro de treinamento no 
sertão é a beleza da obra da cruz externada em vidas que conhecemos na 
caminhada. Um destes personagens verídicos é o irmão Luiz. Ele era violento. 
Um violento “calmo”, de fala mansa, homem de palavra e que não levava 
desaforo para casa. Cismado, não gostava de brincadeira. Para ele as coisas se 
resolviam logo na bala. 
Este estilo de ser não é incomum no sertão nordestino. Homens que valorizam 
a honra, e respeitam mais o revólver que a Bíblia. Era assim que pensava e 
agia o seu Luiz, morador de Ibiara, na Paraíba. Não era difícil ameaçar alguém 
de morte e ser ameaçado, principalmente em sua mocidade. Com este estilo 
de vida, ele adquiriu muitos inimigos e, alguns, de morte. 
Em determinado dia foi pego numa emboscada, levou muitos tiros. Não 
morreu. Segundo ele, porque era escolhido de Jesus. Depois que seu Luiz se 
recuperou dos ferimentos, passou a refletir mais sobre a vida, e se valia à pena 
viver. Foi quando, num belo dia, um crente se aproximou dele e dos demais 
cabras valentes que estavam reunidos embaixo de um juazeiro e informou 
acerca de uma reunião na casa de seu Zé Nicolau, no sítio Olho d’Água. Seu 
Luiz ficou intrigado com a ousadia e segurança daquele crente. Afinal de 
contas ele e seus companheiros eram famosos pela ignorância e violência. 
Sem saber exatamente por que, ele disse que ia. E foi. E gostou do que ouviu, 
passando a frequentar a igreja dos crentes; contudo, só ia armado. Ele não 
confiava em ninguém, só em seu revólver. 
Um dia, na igreja dos crentes, ele se sentiu mal por estar de revólver na 
cintura. Meditou dentro de si e chegou à conclusão que não era certo estar 
armado dentro da casa de Deus. Foi para casa, chamou um compadre dele e 
propôs a venda da arma. O amigo sugeriu uma troca por um terreno, um lote 
de casa. Seu Luiz concordou e fechou negócio. Pouco tempo depois ele se 
converteu de verdade, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. O irmão 
Luiz hoje é um homem manso, ainda corajoso, mas, só para pregar o 
Evangelho. Um evangelista de mão cheia por sinal. É aluno do Seminário 
Sertanejo da Missão Juvep em Itaporanga e termina neste ano o básico em 
teologia. 
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A filha do irmão Luiz se casou há algum tempo e ela disse uma frase que ele 
não esquece: “Pai, que bom que o Senhor trocou o revólver pelo terreno, eu e 
meu marido temos um lugar para construir a nossa casa. Muito obrigado, meu 
pai”. O Evangelho quando chega de verdade transforma vidas. 
Pedro Luis da Silva / Blog Páginas Ilustradas 
 
 
 
PRECIOSA? SIM, E MUITO! 
 
Quem sobe o grande Rio Amazonas, a última cidade que encontra no Pará 
chama-se Juruti. É povoado modesto, que vai florescendo heroicamente, no 
meio das adversidades próprias da região. 
O "Luz na Amazônia", barco que a Sociedade Bíblica do Brasil mantém com 
invulgar altruísmo, já alcançou, algumas vezes, em esforços de colportagem, 
a cidade de Juruti. Ali a preciosa semeadura foi realizada, para a glória de 
Deus. 
Certa vez o barco estava atracado perto daquela cidade, quando uma 
adolescente desconhecida procurou os obreiros que ali atuavam. Aquela 
jovem não era crente, mas desejava, ansiosamente, possuir uma Bíblia. Ela era 
muito pobre. Órfã, vivia com parentes, que a abrigavam. E sua grande 
satisfação era ouvir, às escondidas, os hinos que os crentes cantavam, e os 
quais não podia esquecer. Sabedora, agora, de que o barco bíblico estava na 
cidade ribeirinha, a jovem resolveu tornar real seu grande e antigo sonho. 
Lembra-se de um anel de ouro, joia que lhe era preciosíssima, pois era a única 
lembrança deixada por seus pais. E arquitetou um plano: venderia seu único 
tesouro, e compraria uma Bíblia. 
E, sem perder tempo, a adolescente percorre a vizinhança oferecendo o anel 
de ouro, sua herança, sua fortuna. Consegue quem lhe dê Cr$ 2,00 pela joia, 
que valeria tanto, tanto mais... Mas não havia tempo a perder... O barco ia 
zarpar no dia seguinte... 
Agora, de posse dos Cr$ 2,00, ela bate às portas do "Luz na Amazônia". 
Consegue a Bíblia sonhada. Recebe o livro com olhos cheios de emoção, com 
a alma em incontida alegria. Aperta a Palavra de Deus de encontro ao coração. 
Depois beija o volume. E volta para sua casa. Não era mais dona do anel de 
ouro, única herança que seus pais lhe legaram, mas agora, ó alegria!, a Bíblia 
era sua! Uma era riqueza da terra: passaria. A outra era riqueza divina: 
permaneceria para sempre. Jamais lhe seria arrebatada... 
Evocando a figura humilde e frágil da pequenina de Juruti, ressaltamos seu 
grande amor pela Palavra de Deus. Seu testemunho é lição que precisa ser 
divulgada e encarecida, com seriedade e homenagem, hoje. 
Porque muitos esqueceram o verdadeiro sentido das Escrituras, e 
permanecem em trevas. Porque muitos perderam o amor pela Palavra de 
Deus, e não a buscam. Porque muitos não estão considerando, como 
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deveriam, a revelação divina, e não seguem seus ensinos, e não ouvem a voz 
de Deus. 
Para a jovem pobrezinha de Juruti, para milhares e milhões, hoje, no Brasil e 
no mundo, tempos novos, de valores novos, são chegados. Sim. E o tempo 
referido pelo profeta, de fome e de sede. Mas não fome de pão, nem sede de 
água materialmente concebidos. Mas fome e sede de ouvir a Palavra de Deus! 
Ivan Espíndola de Ávila - Revista A Seara, Nº 102 – Setembro de 1972 
 
 
 
A VALIDADE DAS ESCRITURAS 
 
"Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca vem a inteligência e o 
entendimento" (Pv 2.6). 
É um milagre! A Bíblia tem sido, no decorrer dos anos, o livro mais vendido 
do mundo. Nenhum outro livro alcança a profundidade de sua sabedoria, nem 
a beleza de sua poesia, nem a veracidade de sua história e de sua profecia. Os 
críticos que viram nela fraudes, ficção e promessas não cumpridas acabaram 
descobrindo que os equívocos estavam neles, e não na Bíblia. Eruditos 
notáveis e respeitáveis têm demonstrado que as aparentes contradições 
foram causadas por traduções incorretas e não por erros divinos. É o homem, 
e não a Bíblia, que precisa ser corrigido. 
Um de nossos colportores-evangelistas na Índia bateu à porta da casa de um 
médico. "Como posso encontrar paz?", perguntou-lhe o médico. O colportor 
falou-lhe sobre a esperança do cristão, e deixou-lhe uma Bíblia. Ao voltar, 
alguns meses mais tarde, recebeu cordial acolhida. A Bíblia estava sobre a 
mesa, aberta. Apontando para ela, disse o médico: "No ano passado, quando o 
senhor bateu à minha porta, eu não era cristão. Agora sou seguidor de Jesus. 
Esse livro maravilhoso operou a mudança em minha vida. Estudo-o todos os 
dias e procuro levar à minha família a alegria e felicidade que encontrei em 
suas páginas". 
Sim, meu amigo, a divina Bíblia, lida atenta e devotadamente, levará gozo e 
alegria ao seu coração. 
Billy Graham 
 
 
 
CUIDADO AO CITAR 
 
Você deve ter cuidado ao citar a Bíblia indiscriminadamente. Lembro-me da 
história de dois advogados durante um julgamento. Um deles pensou que 
causaria uma ótima impressão no júri citando a Bíblia. Então ele disse sobre 
o cliente de seu oponente: "Temos, naquela que é a mais alta autoridade, o 
que já foi dito: ‘Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida’." 
Mas o outro advogado conhecia melhor a Bíblia. Ele disse: "Estou muito 
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impressionado com o fato de que meu ilustre colega aqui considere como a 
autoridade máxima quem disse: 'Tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua 
vida.' Você descobrirá que esse ditado vem do Livro de Jó, e quem o pronuncia 
é o diabo. E é a quem ele considera a mais alta autoridade, senhores jurados!"   
Ray Stedman / Sermon Ilustrations 
 
 
 
A BÍBLIA NUMA VILA POLONESA 
 
O famoso professor de Bíblia E. Schuyler English contou certa vez sobre 
Michael Billester, um distribuidor da Bíblias que visitou um pequeno povoado 
na Polônia pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Billester deu uma Bíblia 
a um morador, que foi convertido pela leitura. O novo crente então passou o 
Livro para outras pessoas. O ciclo de conversões e compartilhamento 
continuou até que 200 pessoas se tornaram crentes através daquela 
Bíblia. Quando Billester retornou em 1940, esse grupo de cristãos se reuniu 
para um culto no qual ele deveria pregar a Palavra. Ele normalmente pedia 
testemunhos, mas desta vez sugeriu que vários na plateia recitassem 
versículos das Escrituras. Um homem se levantou e disse: "Talvez tenhamos 
entendido mal. Você quis dizer versículos ou capítulos?" Esses aldeões não 
memorizaram apenas alguns versículos selecionados da Bíblia, mas capítulos 
e livros inteiros. Treze pessoas conheciam Mateus, Lucas e metade do 
Gênesis. Outra pessoa se comprometera a memorizar os Salmos. Aquela cópia 
única da Bíblia dada por Billester havia feito seu trabalho. Vidas 
transformadas testemunharam o poder da Palavra. 
E. Schuyler English / Sermon Ilustration 
 
 
 
A BÍBLIA EM JULGAMENTO 
 
Ocorreu nos Estados Unidos, em 1940, um caso que talvez seja único na 
história. A Bíblia Sagrada foi levada a um julgamento legal, submetida a um 
processo, e, como não podia ser de outra maneira, venceu em toda a linha. O 
caso foi assim: 
Existe nos Estados Unidos uma secretaria de Pesquisas Científicas, 
constituída de evangélicos. O presidente, naquele tempo, era o reverendo 
Harry Rimmer, bacharel em ciências, doutor em teologia e pastor em 
exercício. Essa associação anunciou, durante quinze anos, que daria um 
prêmio de cem dólares a quem provasse haver ao menos um erro, 
cientificamente comprovado, na Bíblia Sagrada. Depois a entidade resolveu 
aumentar o prémio para mil dólares e continuou o desafio. 
Em outubro de 1939, um velho inimigo da Bíblia, aproveitou-se do anúncio 
feito pela sociedade num grande jornal e exigiu legalmente o prêmio. Era o 



466 
 

senhor William Floyd, editor de um jornal que, apoiado por muitos incrédulos, 
acionou a Sociedade na pessoa de seu presidente, reverendo Rimmer. A 
princípio apresentou ele "51 erros científicos" na Bíblia. As coisas correram 
os trâmites legais e o acusador resolveu reduzir o caso para cinco pontos que 
ele considerava erros no texto bíblico. 
Estes cinco pontos entraram em juízo. O advogado do opositor chamava-se 
Wheles e o da defesa, era o causídico evangélico doutor James Bennet. Foram 
admitidos, para ambas as partes, testemunhas constituídas de eruditos e 
sábios que foram ouvidos nas ocasiões oportunas. O juiz nomeou, de acordo 
com as partes, uma comissão competente para decidir cada ponto, após 
discussões, réplicas e tréplicas. Ele, o juiz, depois de tudo, decidiria se ficaria 
provado ou não um erro ao menos na Bíblia. Em caso afirmativo o reverendo 
Rimmer seria obrigado a pagar o prêmio de mil dólares; no caso negativo, o 
acusador seria sentenciado a pagar as custas do processo. 
O julgamento revolucionou toda a América do Norte. Os jornais, revistas e 
rádios se movimentaram comentando o assunto. Entre outubro de 1939 e 
fevereiro de 1940, nunca houve tão grande propaganda da Bíblia e de forma 
gratuita! Formou-se um grande volume de documentos com provas, 
pareceres, gráficos e textos em hebraico e grego, como nunca houve naquela 
Corte de Nova Iorque. 
As discussões foram acaloradas, com auditórios enormes e uma curiosidade 
imensa. Cada acusação era examinada a fundo. Cada detalhe dos pretensos 
erros apresentados pelo senhor Floyd foi pesado, medido e contado. Ocasiões 
houve em que os acusadores e suas testemunhas caíam em contradições ou 
revelavam ignorância da Bíblia e produziam situações ridículas que 
despertavam gostosas gargalhadas dos assistentes e do juiz. 
Finalmente, depois de tudo bem examinado, foi dada a sentença legal, a 16 de 
fevereiro de 1940. Declarava a sentença que o acusador, senhor William 
Floyd, não conseguira provar um só erro, cientificamente evidenciado, nas 
páginas do livro intitulado "Bíblia Sagrada", e, assim, ficava condenado a 
pagar as custas do processo. 
A notícia do acontecimento foi publicada na revista" "Sunday School Times", 
de Filadelfia, EUA, de junho e julho de 1940. Também foi contado num livro 
de 88 páginas, sob o título "That Lawsuit against the Bible" (Aquele processo 
legal contra a Bíblia), de autoria de Harry Rimmer. 
OBS.: Em 1861, a Academia Francesa de Ciências publicou uma lista de 
cinquenta e um fatos científicos contradizendo alguma declaração da Bíblia. 
Setenta anos depois, nenhum cientista defendia mais um só daqueles 
supostos fatos, enquanto que a Bíblia continua a mesma. As opiniões dos 
cientistas vão mudando, mas quando um fato é demonstrado pela ciência, está 
de acordo com as Escrituras. 
Harry Rimmer - A Ciência Moderna e as Escrituras Sagradas 
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A BÍBLIA E O CELULAR 
 
Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que 
tratamos o nosso celular? 
E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? 
E se déssemos uma olhada nela várias vezes ao dia? 
E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa, no 
escritório…? 
E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? 
E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? 
E se a déssemos de presente às crianças? 
E se a usássemos quando viajamos? 
E se lançássemos mão dela em caso de emergência? 
Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela "pega" em qualquer 
lugar. 
Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a 
conta e os créditos não têm fim. 
E o melhor de tudo: não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. 
"Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto"! (Is 
55:6) 
Programa de Incentivo à Leitura da Bíblia 
 
 
 
EU, A BÍBLIA 
 
Eu, a Bíblia, estou em suas mãos. Quero ser uma bênção para você. Então 
atente para as verdades que lhe digo e para os conselhos que lhe dou ao 
pórtico de qualquer leitura de minhas páginas: 
1. Sou o Livro dos Livros. Nenhuma criação ou obra humana se sobrepõe a 
mim, porque sou a Palavra Inspirada do Senhor (II Tm 3:16); 
2. Não sou livro de ciências, embora a elas faça algumas referências: sou o 
Livro do Coração de Deus para o seu coração carente de alimento espiritual. 
(Sl 42:1-2); 
3. Apresento cenas, painéis, histórias, provérbios, poesias, lutas de reis, fatos 
sociais vulgares, intrigas palacianas, atitudes nobres, procedimentos vis, 
fracassos e vitórias de grandes personalidades, santos e ímpios, e faço-o com 
inteira imparcialidade. Sou a Verdade (Jo 17:17); 
4. Entro em aposentos de reis e príncipes, em casebres paupérrimos, em 
escritórios de sábios e de inteligências menos aquinhoadas, para lhes 
anunciar o maior amor, o amor de Deus em Cristo Jesus. Sou o Livro mais 
popular do mundo (Is 11:9); 
5. Vivo na mente e no coração de milhões de criaturas. Se eu desaparecesse 
da face da Terra agora, grande parte do que tenho e sou seria reconstituída 
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por leitores meus e cristãos piedosos que não se envergonham de mim (Rm 
1:16); 
6. Desejo ser pão para a sua fome da verdade (Jo 6), água para a sua sede de 
vera Justiça (At 17:3), bálsamo para as suas angústias e sofrimentos morais 
(Mt 11:28), bússola para todas as suas peregrinações neste mundo (Sl 
119:19); 
7. Por mim aprenderá que há um Deus só, um Mediador entre o Pai e você (I 
Tm 2:5), um Mestre e Senhor (João 13:13) - JESUS. Esperança nossa (I Pe 1:3), 
Amigo sem par (Jo 13:1); 
8. Moisés teve de tirar as sandálias dos pés para pisar a terra santa (Ex 3:5). 
Descalce as sandálias da vaidade humana, porque vai meditar na Catedral do 
Espírito. Em mim Fala o Senhor (1:2); 
9. Não me manuseie com altivez acadêmica, mas com humildade, com o santo 
propósito de ouvir a mensagem de Cristo, a luz do Mundo (Jo 8:12). Diga como 
o jovem Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve". (I Sm 3:5,10); 
10. Com oração e sossego, com amor e fé, com singeleza de coração, aproxime-
se de mim e o Deus da verdadeira Paz será com você eternamente (Fp 4:9). 
Autor desconhecido / Programa de Incentivo à Leitura da Bíblia 
 
 
 
USE-ME 
 
Eu sou a Bíblia. 
Eu sou a Biblioteca maravilhosa de Deus. 
Eu torno conhecido de todos Aquele que é a Verdade. 
Para o cansado peregrino, Eu sou um forte cajado. 
Para aquele que está em trevas, Eu sou uma gloriosa luz. 
Para aquele que está abatido pelo peso dos fardos, Eu sou o descanso. 
Para o extraviado, Eu sou um Guia seguro. 
Para os que se acham feridos pelo pecado, Eu sou um bálsamo. 
Para os desanimados, Eu transmito uma alegre mensagem de esperança. 
Para os náufragos das tempestades da vida, Eu sou âncora firme e segura. 
Para os que sofrem na solidão, Eu sou a mão fresca e macia que repousa sobre 
a fronte febril. 
Ó FILHO DO HOMEM, PARA MELHOR DEFENDER-ME, APENAS USE-ME. 
D. P. Silva: Mil Ilustrações 
 
 
 
A BÍBLIA ESTÁ CHEIA DE ERROS... 
 
A Bíblia está CHEIA de erros: 
- O primeiro erro foi quando Eva duvidou da Palavra de Deus; 
- O segundo erro aconteceu quando seu esposo fez o mesmo; 
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- E assim erros e mais erros ainda estão sendo cometidos... porque as pessoas 
insistem em duvidar da Palavra de Deus. 
 

A Bíblia está CHEIA de contradições: 
- Ela contradiz o orgulho e o preconceito; 
- Ela contradiz a lascívia e a desobediência; 
- Ela contradiz o seu pecado e o meu. 
 

A Bíblia está CHEIA de falhas: 
- Porque Ela é o relato de pessoas que falharam muitas vezes; 
- Assim foi com a falha de Adão; com a falha de Caim; e a de Moisés; bem como 
a falha de Davi e a de muitos outros que também falharam. 
- Mas Ela é também o relato do amor infalível de Deus. 
Autor desconhecido 
 
 
 
ABECEDÁRIO DA BÍBLIA 
 
A Bíblia é: 
A – Âncora da alma 
B – Bússola do navegante 
C – Capacete da Salvação 
D – Diretriz para o viver cristão 
E – Espada do Espírito 
F – Flecha do Valente 
G – Guardiã do viajor 
H – Horizonte sem par 
I – Invencível Palavra de Deus 
J – Joia dada por Deus 
L – Lenitivo para o coração aflito 
M – Manancial de riquezas 
N – Nutrição do salvo 
O – Oásis de amor 
P – Provisão para a alma sedenta 
Q – Quinhão de delícias 
R – Rio de águas vivas 
S – Saúde para o espírito abatido 
T – Tesouro incomparável 
U – Unção para o pregador 
V – Vereda certa para o justo 
X – Xilógrafo que imprime nosso caráter 
Z – Zelo de cada cristão 
Pr. Natanael Santos 
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O ALFABETO DA SALVAÇÃO 
 
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 
aos que creem no seu nome... João 1:12 
 

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos 
abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da 
criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante de seus 
olhos. Efésios 1:3,4 
 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores... 1 Timóteo 1:15 
 

...Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 
 

E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um 
segundo a sua obra. Apocalipse 22:12 
 

Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu 
lugar. 1 Samuel 3:9 
 

Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que buscam ao 
Senhor. Salmo 105:3 
 

...Hoje veio a salvação a esta casa... Lucas 19:9 
 

...indo nós à oração... Atos 16:16 
 

...Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane... 
 Mateus 24:4 
 

Luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo Israel. Lucas 2:32 
 

Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19 
 

Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27 
 

Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4 
 

...Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome... Mateus 6:9 
 

Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu 
rosto sobre nós... Salmo 67:1 
 

...Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade... Atos 
10:34 
 

Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Salmo 54:1 
 

...Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 
 

Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor 
todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir 
no seu templo. Salmo 27:4 
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...vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim... Gálatas 2:20 
 

Blog Fé Missionária 
 
 
 
A FÉ SUSTENTA A VERDADEIRA PROSPERIDADE  
 
Zig Ziglar conta que, de acordo com o número de 28 de abril de 1986 da 
revista Fortune, 91% dos executivos-chefes das "500 Maiores" empresas dos 
EUA aprenderam aparentemente seus valores, ética e moral nas mesmas 
fontes - na Bíblia e na Igreja. 
Edino Melo 
 
 
 
A PALAVRA DE DEUS MANTÉM O HOMEM VIVO  
 
Anatoly Scharansky, um dissidente soviético judeu, partiu rumo a Israel. Suas 
palavras de despedida à esposa foram: "Vou te ver em breve, em Jerusalém". 
Mas Anatoly foi preso. Durante longos anos nas prisões russas e campos de 
trabalho, sua única posse foi uma cópia em miniatura dos Salmos. Certa vez, 
sua recusa em entregar o livro custou-lhe 130 dias de confinamento solitário. 
Finalmente, após 12 anos, em fevereiro de 1986, o mundo viu Scharansky 
receber permissão para sair da Rússia. Mas os guardas ainda tentaram 
confiscar o livro de Salmos. Anatoly recusou-se a ir embora sem as palavras 
que o mantiveram vivo durante a prisão.  
Edino Melo 
 
 
 
JOHN WESLEY E A BÍBLIA  
 
John Wesley dizia que a Bíblia fora concebida por uma das seguintes 
entidades: homens bons ou anjos; homens maus ou demônios; ou então, por 
Deus. Ela não pode ter sido concebida por homens bons nem anjos, porque 
não poderiam escrever um Livro em que estivessem mentindo em cada 
página, ao escrever: "Assim diz o Senhor"; sabendo que tudo fora inventado 
por eles. Também não pode ter sido concebida por homens ou anjos maus, 
porque seriam incapazes de escrever um Livro que ordena a prática de 
deveres, proíbe os pecados e condena ao castigo eterno. "Portanto", conclui, 
"a Bíblia foi concebida por Deus e inspirada aos homens". 
Edino Melo 
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A LIÇÃO DE DOSTOIÉVSKI  
 
Dostoiévski foi preso por pertencer a um grupo considerado traidor pelo czar 
Nicolau I e condenado a realizar trabalhos forçados. Quando tomou o trem 
para a Sibéria, um devoto entregou-lhe um Novo Testamento. o único livro 
permitido na prisão. Crendo que Deus havia concedido a ele uma segunda 
oportunidade para atender ao seu chamado, Dostoiévski meditou durante o 
seu confinamento e saiu do exílio com inabaláveis convicções cristãs, 
conforme expresso em uma famosa passagem: "Se alguém me provasse que 
Cristo não estava na verdade (...) então eu preferiria permanecer com Cristo 
a permanecer com a verdade". 
Edino Melo 
 
 
 
A DIFERENÇA QUE UMA PESSOA PODE FAZER  
 
John Wycliffe nasceu na Inglaterra, no século XIV, como filho de camponeses, 
mas tornou-se um mestre famoso na Universidade de Oxford. Tornou-se 
conhecido como a estrela da alva da Reforma. Identificava-se com os pobres, 
ensinando-lhes as Escrituras de modo simples, além de ter iniciado a tradução 
da Bíblia para o inglês, para que todos tivessem acesso à Palavra de Deus. Por 
pregar que a Bíblia era a única autoridade de fé e prática, foi duramente 
perseguido. Em 1381, retirou-se para escrever e traduzir a Bíblia até sua 
morte, em 1384. Após sua morte, muitos saíram pela Inglaterra divulgando 
sua pregação entre o povo e finalizando a tradução da Bíblia para o inglês. 
Edino Melo 
 
 
 
O LIVRO QUE LEMOS TODOS OS DIAS  
 
O pastor foi jantar com uma das famílias de sua congregação. A dona da casa 
estava muito alegre por ter o ministro em seu lar, e quis impressioná-lo. Ela 
queria que o pregador lesse algo para a família após o jantar. Ela pediu a uma 
de suas filhas: "Querida, por favor, vá e pegue o bom livro. Vá e pegue o livro 
que amamos. Vá pegar o livro que lemos todos os dias". A garota voltou com 
o catálogo da loja Sears.  
Edino Melo 
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CULTIVE UMA VIDA DE PROFUNDA MEDITAÇÃO NA BÍBLIA  
 
"Se você ler depressa, vai se beneficiar um pouco. Será como a abelha que se 
limita a passar sobre a superfície da flor", escreveu Madame Guyon. "Contudo, 
nesse novo modo de leitura com oração, você deve se tornar como a abelha 
que penetra nas profundezas da flor. Mergulhar bem fundo para remover-lhe 
o néctar mais escondido".  
Edino Melo 
 
 
 
A MOÇA E O HOMEM DE NEGÓCIOS  
 
Uma moça sempre tinha consigo a Bíblia em suas viagens; a leitura a ajudava 
a relaxar nos voos. Certa vez, sentou-se ao lado de um homem de negócios 
que, quando a viu puxar a Bíblia, deu uma risadinha maldosa, e perguntou: 
"Você acredita mesmo nisso?". "É claro. É a Bíblia". "E quanto ao homem que 
foi engolido pela baleia?", perguntou o homem. "Sim, acredito". "E como você 
acha que ele sobreviveu todo aquele tem-po dentro da baleia?". "Vou 
perguntar a ele quando chegar ao céu", disse a moça. "E se ele não estiver no 
céu?", perguntou com sarcasmo. "Neste caso, pergunte você mesmo!", disse 
ela. 
Edino Melo 
 
 
 
A DINAMITE DE DEUS  
 
Billy Graham diz que um homem levou o seu Novo Testamento, gasto pelo 
uso, para que fosse novamente encadernado com fino couro de Marrocos, 
onde deveria ser escrito, em letras douradas, no canto inferior esquerdo: The 
New Testament (O Novo Testamento). Voltando no dia marcado, ele recebeu 
o seu Novo Testamento com uma linda roupagem nova. Mas tinha um senão: 
o encadernador não tivera letras minúsculas suficientes para imprimir todas 
as palavras no canto do livro, e as tinha abreviado: T.N.T.  
"Não tem problema?", perguntou. "Não, está ótimo assim! Isto aqui é mesmo 
o TNT, a dinamite de Deus!". 
Edino Melo 
 
 
 
OS GRANDES TEMAS DE CADA LIVRO DA BÍBLIA 
 
Em Gênesis lê-se sobre o ser humano arruinado e a pré-história de Israel. É 
um livro antropológico. 
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Êxodo trata do livramento de Deus, redimindo – soteriologia – para preservar 
a nação do Messias. 
Levítico e Números apresenta homens e mulheres louvando e servindo, é um 
livro de liturgia. 
Deuteronômio – Homens e mulheres preparando-se para entrar numa terra 
melhor, é um livro de escatologia. 
Josué – Temos Deus guerreando pelos seus; uma resposta à imanência da 
metafísica. 
Juízes – Temos a constatação que precisamos de leis para não entrarmos em 
anarquia – Nele evidenciam-se os processos políticos, sociais e religiosos do 
caos, é um livro de ciência política. 
Rute – Deus cuidando daqueles a quem a vida foi dura e injusta. – Resposta 
aos processos aleatórios da vida. 
I e II Samuel vemos o estado teocrático ruindo pela maldade dos homens. Nele 
sabe-se que a teocracia, uma vez adoecida, torna-se mais vil que todos os 
outros regimes. 
Reis e Crônicas – As consequências de um sistema político corrupto. – As 
consequências da ruptura política são desastrosas. 
Esdras e Neemias – Deus misericordiosamente reconstruindo das cinzas o seu 
povo. – Sobre as reconstruções nacionais. 
Ester – Deus levantando pessoas-chave para cumprir propósitos históricos. 
Jó – Resposta à indagação que mais incomoda a teodiceia: Porque coisas ruins 
acontecem a pessoas boas? 
Salmos – É um livro de cânticos cujo objeto de inspiração é Deus. O poema é 
uma das mais vigorosas formas de exaltação de Deus. 
Provérbios – Exaltação da Sabedoria popular. – O folclore pode ser também 
muito proveitoso. 
Eclesiastes – A vida só faz sentido se houver Deus. Se não houver, tudo se 
resume a correr atrás do vento. 
Cantares – O amor erótico não é sujo, mas divino. 
Isaías – Mesmo em meio ao pecado, Deus se fará carne e visitará o seu povo. 
Jeremias – A indignação contra a injustiça é explicitada pelo choro do profeta. 
Lamentações – A maldade se tornou maior que a tenacidade do profeta e ele 
chora. 
Ezequiel – O Messias virá nascido da mulher. 
Daniel – Deus reinará e será como uma rocha a despedaçar os reinos deste 
mundo. 
Oséias – O pecado da humanidade é como uma mulher que se torna prostituta 
e vende a honra do seu marido. 
Joel – Ainda há tempo para se arrepender, pois breve Deus derramará do seu 
Espírito sobre toda a carne. 
Amós – Conclama a todos com uma frase: Prepara-te para te encontrares com 
o teu Deus. 
Obadias – Uma mensagem para duas nações que nasceram de dois irmãos, 
Edom e Israel: Voltem para Deus. 
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Jonas – Deus é mais perdoador que juiz severo. Ele volta atrás, muda os planos 
e “se arrepende” do que falou desde que seja para salvar. 
Miquéias – O Redentor nascerá, sua cidade será Belém. 
Naum – O homem maligno precisa se conscientizar que Deus vingará a 
maldade; mas há um refúgio para os que se arrependem. 
Habacuque – Deus é longânimo. O profeta não entende como ele pode aturar 
o pecado. 
Sofonias – Deus não faz acepção de pessoas. Se Judá pecar, será julgada como 
todas as nações. 
Ageu – Trabalhemos para implantar o reino de Deus mesmo em 
circunstâncias adversas. 
Zacarias – A homens e mulheres não há outro caminho senão voltar-se para 
Deus. 
Malaquias – Deus é como sol da justiça. Ele voltará a visitar seu povo trazendo 
salvação sob suas asas. 
 

Mateus – O Messias veio como herdeiro do trono de Davi. 
Marcos – O Messias veio como servo dos excluídos, marginais e pobres. 
Lucas – O Messias é o protótipo do homem que vive sua humanidade com toda 
integridade. 
João – O Messias é Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. 
Atos – A missão do Messias continua pelos seus discípulos que se organizam 
em igreja. 
Romanos – A fé é uma aposta do justo que o leva a confiar sua justiça nos 
méritos de Jesus. 
I e II Coríntios – Qualquer igreja que não fizer de Jesus sua cabeça – se 
corrompe. 
Gálatas – O relacionamento do cristão com Deus não depende mais de seus 
pecados, mas dele aceitar seu gesto na cruz. 
Efésios – A igreja só é verdadeiramente de Cristo, quando Ele for tudo em 
todos. 
Filipenses – A igreja é um espaço de solidariedade, ternura e alegria. 
Colossenses – Cristianismo não é um credo vazio, mas o lugar onde ele reina 
soberana e divinamente. 
I e II Tessalonissenses – Assim como nos visitou um vez, em qualquer um 
desses dias Ele voltará novamente. 
I e II Timóteo – O cristianismo se perpetuará quando reproduzirmos a vida de 
Deus em outros para que eles passem a outros. 
Tito – O cristianismo depende da capacidade de seus líderes de serem 
exemplos. 
Filemom – Amor e perdão marcam o verdadeiro cristianismo. 
Hebreus – Todo ritualismo perdeu o sentido em Cristo. Adora-se a Deus em 
espírito e em verdade. 
Tiago – A fé sem obras é morta. 
I Pedro – A Pedra de esquina rejeitada tornou-se a pedra principal da vida. 
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II Pedro – Perseguição, percalços e mentiras rondam os cristãos que vencem 
pela fé. 
I João – Deus é mais bem conhecido quando é percebido na frase: Deus é amor. 
II João – O amor deve vir acompanhado de verdade. 
III João – O amor é sinônimo de hospitalidade. 
Judas – O joio cresce como o trigo, mas ele será queimado no fogo. 
Apocalipse – A História tem sentido e o mal não triunfará. 
Ricardo Gondim 
 
 
 
A BÍBLIA NOS APONTA PARA O FIM  
 
Cada vez que um menino ia à casa de um amiguinho, ele encontrava a avó do 
amigo envolvida na leitura de sua Bíblia. Finalmente, sua curiosidade levou a 
melhor sobre ele. "Por que você acha que sua avó lê tanto a Bíblia?", ele 
perguntou. "Eu não tenho certeza", disse seu amigo, "mas eu acho que é 
porque ela está estudando para o seu exame final". 
Edino Melo 
 
 
 
O MILAGRE DA COMPOSIÇÃO 
 
Vamos supor que um homem de cada nação da terra recebesse a missão de 
esculpir, ao longo de sua vida, um pequenino pedaço de mármore. Um dia, 
todos esses homens, do quais nenhum sabia que os demais estavam também 
esculpindo um pedaço de mármore, iriam se reunir numa pequena vila nas 
colinas ao sul de Jerusalém — cada qual com seu pequeno pedaço de 
mármore. O homem que esculpira o que parecia ter o dedão do pé esquerdo 
colocaria então seu pequeno pedaço de mármore no chão. Em seguida, o que 
esculpira um pé esquerdo sem dedos ou calcanhar, viria e ajuntaria ao dedão 
o seu pedaço de mármore — e os dois pedaços se ajustariam perfeitamente. 
Os demais dedos seriam adicionados, cada um do tamanho a do formato certo. 
Então viria o escultor do calcanhar e assim por diante, tornozelos, canelas, 
joelhos, coxas — cada pedaço se ajustando tão perfeitamente ao anterior que 
nem as emendas aparecessem — até que toda a estátua estivesse montada, 
perfeita nos mínimos detalhes.  
Como se poderia explicar tal estátua a não ser que houvesse alguém com um 
projeto, que antecipadamente tivesse dado a cada homem instruções exatas 
sobre o pedaço de mármore que iria esculpir?  
Assim Deus fez com a Bíblia, cujos 66 livros, escritos em épocas e por 
escritores os mais diversos, quando unida forma um todo coeso que aponta 
para o centro de todas as coisas – Jesus Cristo. 
Buckingham – Força Para viver (adaptado) 
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PLANOS DE LEITURA 
 
 
Apresentamos aqui diversos planos de leitura, tanto de passagens 
selecionadas quanto da Bíblia inteira, compreendendo períodos que vão 
desde um mês até dois anos. 
Recomendamos que você imprima o plano que desejar utilizar. Para 
isso, fique atento às páginas, pois diversos planos ocupam mais de uma 
página. 

 
 

Quanto tempo você leva para ler a Bíblia 

 
Tudo dependerá de sua disponibilidade diária e de sua velocidade de 
leitura. Aqui, algumas estimativas gerais: 
 

Se ler 1 versículo por dia, utilizando somente 10 segundos, você 
terminará de ler em 85 anos. 
 

Se ler 1 capítulo todos os sábados, utilizando 4 minutos por semana, 
você terminará em 22 anos. 
 

Se ler1 capítulo por dia, usando 4 minutos diários, você terminará em 3 
anos, 3 meses e 4 dias. 
 

Se ler 3 capítulos por dia cada dia da semana e 5 no sábado, utilizando 
12 e 20 minutos respectivamente, levará apenas 1 Ano. 
 

 Se ler 6 capítulos por dia, utilizando 40 minutos, levará 6 meses. 
 

 Se todos os dias você empregar 1 hora e 20 minutos para ler 20 
capítulos diários, lerá a Bíblia em apenas 2 meses. 
 

Conclusão: É através da leitura da Bíblia que seremos preparados para 
viver eternamente. Que Deus permita que a cada dia encontremos maior 
prazer ao educar nossa mente com o que é nobre, puro e elevado. 
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PLANO DE LEITURA PARA NOVOS CONVERTIDOS EM 30 DIAS 

 

DIA                   VERSÍCULO                  

1 A Criação e a Queda da Humanidade – Gênesis 1.1–3.19 

2 Deus Chama um Povo para Si – Gênesis 12, 28.10-15; 32.22-28 

3 Os 10 Mandamentos – Êxodo 14.1–20.17 

4 A Obediência Flui do Amor – Deuteronômio 6.1–7.26, 11:13-21 

5 Ciclos de Desobediência entre o Povo de Deus – Juízes 1.1–2.19 

6 O Povo Exige um Rei – 1 Samuel 7–9 

7 A Queda de Saul e a Ascensão de Davi – 1 Samuel 15-17 

8 Como o Justo Reage em Tempos Difíceis – Jó 1–2, 38–42 

9 Salmos que Enriquecem sua Alma – Salmos 1; 23; 139 

10 Salmos para o Sofredor e o Pecador – Salmos 6; 38; 51 

11 Sabedoria para a Vida Cotidiana – Provérbios 3 e 16; depois 5 e 7 (homens) e 31 

(mulheres) 

12 O Pecado de Israel contra seu Deus – Ezequiel 18.1-32; 20.5-26 

13 Jesus, o Rei Prometido – Jeremias 23.1-6; Isaías 9.6-7; 53; Zacarias 9 

14 Jesus se tornou Homem – João 1.1-18; Lucas 2 

15 Sinais e Milagres de Autoridade – Mateus 8–9; Lucas 13.10-17 

16 Jesus Cumpre a Lei – Mateus 5–7 

17 Jesus Ensina sobre a Nova Vida – João 3–4 

18 Jesus se Entrega Voluntariamente – João 18–19 

19 A Morte e a Ressurreição de Jesus – Mateus 26–28, Lucas 23–24 

20 Jesus, Nosso Salvador e o Sacrifício Final – Hebreus 3–4, 8–10 

21 A Pecaminosidade do Homem Exposta – Romanos 1–3 

22 A Graça de Deus em Jesus Cristo – Romanos 3–5 

23 Batalhamos contra o Pecado pelo Espírito – Romanos 6–8; Gálatas 5.16- 26 

24 Vivendo uma Vida de Adoração – Romanos 12–13 

25 A Nova Vida em Cristo – Efésios 1–6 

26 Vivendo uma Vida de Fé – Tiago 1–5 

27 Confiando em Jesus ao Enfrentar Perseguição – 1Pedro 1–5 

28 Andar na Luz da Verdade de Deus – 1João 1–2 

29 Amai-vos uns aos outros – 1João 3–5 

30 A Promessa da Eternidade – Apocalipse 19–22 

 

Garret Kell – Voltemos ao Evangelho 
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PLANO DE LEITURA VISÃO GERAL DA BÍBLIA EM 30 DIAS 

 

DIA                   VERSÍCULO                  

1 Gênesis 1-2 

2 Gênesis 3-4 

3 Gênesis 12-14   

4 Gênesis 15-17 

5 Êxodo 1-4 

6 Êxodo 20-23 

7 Levítico 16-20 

8 Números 11-14 

9 Deuteronômio 5-7 

10 Josué 6-8 

11 Juízes 1-3 

12 1 Samuel 16-19 

13 2 Samuel 6-10 

14 1 Reis 1-4 

15 1 Reis 5-8 

16 1 Reis 12-14   

17 Ezequiel 8-11 

18 Habacuque 

19 2 Crônicas 34-36 

20 Jeremias 31-34 

21 Mateus 1-2 

22 Mateus 6-7 

23 Mateus 8-9 

24 Mateus 24-25 

25 Mateus 26-28 

26 Atos 3-4 

27 Romanos 2-3 

28 Romanos 4 

29 1 Coríntios 15 

30 Apocalipse 20-21 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA E 100 - Passagens Essenciais da Bíblia 

(p.01) 

O E100 é um programa eficaz de leitura da Bíblia, elaborado pela Scripture 

Union, do Reino Unido, contendo 100 passagens curtas, cuidadosamente 

selecionadas: 50 do Antigo Testamento e 50 do Novo Testamento. 
 

                     

DIAS NO PRÍNCÍPIO... DIAS OS MILAGRES DE JESUS 

1 Criação. Gn 1:1 a 2:25 26 Alimentando os Cinco Mil. Lc 9:1 a 17 

2 A Queda. Gn 3:1 a 24 27 Andando sobre as Águas. Mt 14:22 a 36 

3 O Dilúvio. Gn 6:5 a 7:24 28 Curando o Homem Cego. Jo 9:1 a 41 

4 A Aliança de Deus com Noé. Gn 8:1 a 9:17 29 Curando o Homem Possesso. Mc 5:1 a 20 

5 Torre Babel. Gn 11:1 a 9 30 A Ressurreição Lázaro. Jo 11:1 a 44 

 A PALAVRA VIVA  MOISÉS E ÊXODO 

6 A Palavra se Tornou Carne. Jo 1:1 a 18 31 Nascimento Moisés. Êx 1:1 a 2:25 

7 A Mensagem do Anjo Gabriel. Lc 1:1 a 80 32 Moisés e a Sarça Ardente.  Êx 3:1 a 22 

8 O Nascimento Jesus. Lc 2:1 a 40 33 As Dez Pragas.  Êx 6:28 a 11:10 

9 João, o Batista. Lc 3:1 a 20 34 Páscoa e Êxodo.  Êx 12:1 a 42 

10 A Tentação Jesus. Mt 4:1 a 17 35 A Trav. do Mar Vermelho.  Êx 13:17 a 14:31 

 ABRAÃO, ISAQUE E JACÓ  A CRUZ DE CRISTO 

11 O Chamado Abraão. Gn 12:1 a 20 36 A Última Ceia. Lc 22:1 a 46 

12 A Aliança Deus com Abraão.  Gn 15:1 a 21 37 Prisão e Julgamento Cristo.  Jo 18:1 a 40 

13 Nasc. e sacrifício Isaque.  Gn 21:1 a 22:19 38 A Crucificação.  Jo 19:1 a 42 

14 Conflito entre Esaú e Jacó.  Gn 27:1 a 28:22 39 A Ressurreição.  Jo 20:1 a 21:25 

15 Reconciliação Esaú e Jacó. Gn 32:1 a 33:20 40 A Ascensão. At 1:1 a 11 

 OS ENSINAMENTOS DE JESUS  A LEI E A TERRA PROMETIDA 

16 Sermão da Montanha Parte 1. Mt 5:1 a 6:4 41 Os Dez Mandamentos. Êx 19:1 a 20:21 

17 Sermão da Montanha Parte 2. Mt 6:5 a 7:29 42 Bezerro Ouro. Êx 32:1 a 34:35 

18 O Reino dos Céus. Mt 13:1 a 58 43 Josué sucede a Moisés. Js 1:1 a 18 

19 O Bom Samaritano.  Lc 10:25 a 37 44 Atravessando o Rio Jordão. Js 3:1 a 4:24 

20 O Filho Pródigo.  Lc 15:11 a 32 45 A Queda Jericó. Js 5:13 a 6:27 

 A HISTÓRIA DE JOSÉ  NASCIMENTO DA IGREJA 

21 José Vendido como escravo. Gn 37:1 a 36 46 O Dia Pentecoste. At 2:1 a 47 

22 Prisão e a Promoção. Gn 39:1 a 41:57 47 Crescimento e Perseguição.  At 3:1 a 4:37 

23 Dez Irmãos Vão para o Egito. Gn 42:1 a 38 48 O Primeiro Mártir.  At 6:8 a 8:8 

24 O Retorno dos Irmãos. Gn 43:1 a 44:34 49 Compartilhando a Palavra.  At 8:26 a 40 

25 José Revela Sua Identidade. Gn 45:1 a 46:7 50 Boas Novas Para Todos.  At 10:1 a 11:18 

 

 

Tradução de Lécio Dornas 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA E 100 - Passagens Essenciais da Bíblia 

(página 02) 

O E100 é um programa eficaz de leitura da Bíblia, elaborado pela Scripture 

Union, do Reino Unido, contendo 100 passagens curtas, cuidadosamente 

selecionadas: 50 do Antigo Testamento e 50 do Novo Testamento. 
 

                     

DIAS JUÍZES DIAS PAULO PARA OS LIDERES 

51 Desobediência em Israel. Jz 2:6 a 3:6 76 Anciãos e Diáconos. 1 Tm 3:1 a 16 

52 Débora Lidera Israel.  Jz 4:1 a 5:31 77 O Amor ao Dinheiro. 1 Tm 6:3 a 21 

53 Gideão Derrota os Midianitas.  Jz 6:1 a 7:25 78 Bons Soldados Cristo. 2 Tm 2:1 a 26 

54 Sansão Derrota os Filisteus.  Jz 13:1 a 16:31 79 A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Tm 3:10 a 

4:8 

55 A História de Rute. Rt 1:1 a 4:22 80 A Vinda do Senhor. 1 Ts 4:13 a 5:11 

 PAULO E SUAS VIAGENS  SALMOS E PROVÉRBIOS 

56 O Caminho para Damasco.  At 9:1 a 31 81 O Senhor é o Meu Pastor. Sl 23 

57 A 1ª Viagem Missionária.  At 13:1 a 14:28 82 Tenha Misericórdia Mim. Sl 51 

58 A Reunião em Jerusalém.  At 15:1 a 35 83 Louve ao Senhor. Sl 103 

59 Mais Viagens Missionárias.  At 16:6 a 20:38 84 Sabedoria que Vem Deus. Pv 1:1 a 4:27 

60 A Viagem a Roma.  At 25:23 a 28:31 85 Provérbios de Salomão. Pv 16:1 a 18:24 

 NASCIMENTO DE ISRAEL  OS ENSINAMENTOS DOS APÓSTOLOS 

61 Deus Fala à Samuel. 1 Sm 1:1 a 3:21 86 O Caminho mais excelente. 1 Co 13:1 a 13 

62 O Rei Saul. 1 Sm 8:1 a 10:27 87 Uma Nova Criação em Cristo. 2 Co 4:1 a 6:2 

63 Davi e Golias. 1 Sm 16:1 a 18:16 88 Seja Santo. 1 Pe 1:13 a 2:12 

64 Davi e Saul. 1 Sm 23:7 a 24:22 89 Fé e Obras. Tg 1:1 a 2:26 

65 O Rei Davi. 2 Sm 5:1 a 7:29 90 Amem Uns aos Outros. 1 Jo 3:11 a 4:21 

 PAULO PARA AS IGREJAS  PROFETAS 

66 Mais que Vencedores. Rm 8:1 a 39 91 O Sofrimento do Servo Deus. Is 51:1 a 53:12 

67 O Fruto do Espírito. Gl 5:1 a 26 92 Chamado e Mensagem Jeremias. Jr 1:1 a 3:5 

68 A Armadura Deus. Efésios 6:10 a 20 93 Daniel e a Cova Leões. Dn 6:1 a 28 

69 Regozijai-vos no Senhor. Fp 4:4 a 9 94 A História Jonas. Jn 1:1 a 4:11 

70 A Supremacia Cristo. Cl 1:15 a 23 95 O Dia do Julgamento. Ml 2:10 a 4:6 

 QUEDA DE ISRAEL  O APOCALIPSE 

71 Davi e Bate-Seba. 2 Sm 11:1 a 12:31 96 Uma Voz e Uma Visão. Ap 1:1 a 20 

72 O Rei Salomão. 1 Rs 2:1 a 3:28 97 Mensagens para as Igrejas. Ap 2:1 a 3:22 

73 O Templo Salomão. 1 Rs 6:1 a 8:21 98 O Trono do Céu. Ap 4:1 a 7:17 

74 Elias e os Profetas Baal. 1 Rs 16:29 a 19:18 99 Aleluia! Ap 19:1 a 20:15 

75 A Queda de Israel. 2 Rs 25:1 a 30 100 A Nova Jerusalém. Ap 21:1 a 22:21 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA EM 1 MÊS 

 

DIA                   VERSÍCULO                  

1 Gênesis 01-38 

2 Gênesis 39-50; Êxodo 1-22 

3 Êxodo 23-40; Levítico 1-18 

4 Levítico 19-27; Números 1-27 

5 Números 28-36; Deuteronômio 1-24 

6 Deuteronômio 25-34; Josué 1-24; Juízes 1-15 

7 Juízes 16-21; Rute 1-4; 1 Samuel 1-15 

8 1 Samuel 16-31; 2 Samuel 1-21 

9 2 Samuel 22-24; 1 Reis 1-22; 2 Reis 1-13 

10 2 Reis 14-25; 1 Crônicas 1-25 

11 1 Crônicas 26-29; 2 Crônicas 1-33 

12 2 Crônicas 34-36; Esdras 1-10; Neemias 1-13; Ester 1-10; Jó 1-3 

13 Jó 4-39 

14 Jó 40-42; Salmos 1-55 

15 Salmos 56-115 

16 Salmos 116-150; Provérbios 1-13 

17 Provérbios 14-31; Eclesiastes 1-12; Cantares 1-6 

18 Cantares 7-8; Isaías 1-33 

19 Isaías 34-66; Jeremias 1-3 

20 Jeremias 4-39 

21 Jeremias 40-52; Lamentações 1-5; Ezequiel 1-18 

22 Ezequiel 19-48; Daniel 1-6 

23 Daniel 7-12; Oséias 1-14; Joel 1-3; Amós 1-9; Obadias; Jonas 1-4 

24 Miquéias 1-7; Naum 1-3; Habacuque 1-3; Sofonias 1-3; Ageu 1-2; Zacarias 1-14; 

Malaquias 1-4 

25 Mateus 1-28; Marcos 1-10 

26 Marcos 11-16; Lucas 1-24; João 1-6 

27 João 7-21; Atos 1-22 

28 Atos 23-28; Romanos 1-16; 1 Coríntios 1-16 

29 2 Coríntios 1-13; Gálatas 1-6; Efésios 1-6; Filipenses 1-4; Colossenses 1-4;      

1 Tessalonicenses 1-5; 2 Tessalonicenses 1-3 

30 1 Timóteo 1-6; 2 Timóteo 1-4; Tito 1-3; Filemom; Hebreus 1-13; Tiago 1-5;         

1 Pedro 1-5; 2 Pedro 1-3; 1 João 1-5 

31 2 João; 3 João; Judas; Apocalipse 1-22 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA EM 3 MESES 

 PRIMEIRO MÊS                   SEGUNDO MÊS  TERCEIRO MÊS 

1 Gênesis 1-13 1 I Crônicas 7-17 1 Ezequiel 17-29 

2 Gênesis 14-25 2 I Crônicas 18-29; II Crônicas 1-3 2 Ezequiel 30-42 

3 Gênesis 26-35 3 II Crônicas 4-19 3 Ezequiel 43-48; Daniel 1-6 

4 Gênesis 36-50   4 II Crônicas 20-33 4 Daniel 7-12; Oséias 1-14 

5 Êxodo 1-8 5 II Crônicas 34-36; Esdras 1-10 5 Joel 1-3; Amós 1-9; Obadias; 
Jonas 1-4 

6 Êxodo 9-20 6 Neemias 1-11 6 Miquéias 1-7; Naum 1-3; 

Habacuque 1-3; Sofonias 1-3; 
Ageu 1-2 

7 Êxodo 21-30 7 Neemias 12-13; Jó 1-4 7 Zacarias 1-14; Malaquias 1-4 

8 Êxodo 31-40 8 Jó 5-18 8 Mateus 1 - 15 

9 Levítico 1-13 9 Jó 19-32 9 Mateus 16 - 25 

10 Levítico 14-24 10 Jó 33-42; Salmos 1-6 10 Mateus 26-28; Marcos 1-5 

11 Levítico 25-27; Números 1-5 11 Salmos 7-30 11 Marcos 6-13 

12 Números 6-15 12 Salmos 31-50 12 Marcos 14-16; Lucas 1-4 

13 Números 16-26 13 Salmos 51-73 13 Lucas 5-11 

14 Números 27-36 14 Salmos 74-90 14 Lucas 12-19 

15 Deuteronômio 1-11 15 Salmos 91-107 15 Lucas 20-24; João 1-2 

16 Deuteronômio 12- 26 16 Salmos 108-119 16 João 3-9 

17 Deuteronômio 27-34; Josué 1-4 17 Salmos 120-150 17 João 10-18 

18 Josué 5-17 18 Provérbios 1-11 18 João 19-21; Atos 1-7 

19 Josué 18-24; Juízes 1-5 19 Provérbios 12-22 19 Atos 8-17 

20 Juízes 6-17 20 Provérbios 23-31; Eclesiastes 1-
4 

20 Atos 18-28 

21 Juízes 18-21; I Samuel 1-6 21 Eclesiastes 5-12; Isaías 1-4 21 Romanos 1-13 

22 I Samuel 7-18 22 Isaías 5-22 22 Romanos 14-16; I Coríntios 1-11 

23 I Samuel 19-31 – II Samuel 1-4 23 Isaías 23-39 23 I Coríntios 12-16; II Coríntios 1-

10 

24 II Samuel 5-14 24 Isaías 40-56 24 II Coríntios 11-13; Gálatas 1-6; 

Efésios 1-6 

25 II Samuel 15-24 25 Isaías 57-66; Jeremias 1-6 25 Filipenses 1-4; Colossenses 1-4; 

I Tessalonicenses 1-5;               
II Tessalonicenses 1-3 

26 I Reis 1-9 26 Jeremias 7-21 26 I Timóteo 1-6; II Timóteo 1-4; 

Tito 1-3; Filemom 

27 I Reis 10-20 27 Jeremias 22-33 27 Hebreus 1-13 

28 I Reis 21-22; II Reis 1-9 28 Jeremias 34-48 28 Tiago 1-5; I Pedro 1-5; II Pedro 1-
3 

29 II Reis 10-21 29 Jeremias 49-52; Lamentações 

1-5 

29 I João 1-5; II João; III João; 

Judas; Apocalipse 1-7 

30 II Reis 22-25; I Crônicas 1-6 30 Ezequiel 1-16 30 Apocalipse 8-22 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA EM 6 MESES (página 1) 

 

 PRIMEIRO MÊS  SEGUNDO MÊS  TERCEIRO MÊS 

1 Gn 1-4, Sl 1, Pv 1, Mt 1 1 Nm 1-2, Sl 31, Ec 1, Mc 3 1 1Sm 1-4, Sl 61, Pv 11, Lc 17 

2 Gn 5-9, Sl 2, Pv 2, Mt 2 2 Nm 5-6, Sl 32, Ec 2, Mc 4 2 1Sm 5-8, Sl 62, Pv 12, Lc 18 

3 Gn 10-13, Sl 3, Pv 3, Mt 3 3 Nm 8-9, Sl 33, Ec 3, Mc 5 3 1Sm 9-12, Sl 63, Pv 13, Lc 19 

4 Gn 14-17, Sl 4, Pv 4, Mt 4 4 Nm 12-13, Sl 34 4 1Sm 13-16, Sl 64, Pv 14, Lc 20 

5 Gn 18-21, Sl 5, Pv 5, Mt 5 5 Nm 16, Sl 35, Ec 5, Mc 7 5 1Sm 17-19, Sl 65, Pv 15, Lc 21 

6 Gn 22-24, Sl 6, Pv 6, Mt 6 6 Nm 19-20, Sl 36 6 1Sm 20-23, Sl 66, Pv 16, Lc 22 

7 Gn 25-28, Sl 7, Pv 7, Mt 7 7 Nm 23-24, Sl 37 7 1Sm 24-27, Sl 67, Pv 17, Lc 23 

8 Gn 29-32, Sl 8, Pv 8, Mt 8 8 Nm 27-28, Sl 38 8 1Sm 28-31, Sl 68, Pv 18, Lc 24 

9 Gn 33-36, Sl 9, Pv 9, Mt 9 9 Nm 31-32, Sl 39 9 2Sm 1-4, Sl 69, Pv 19, Jo 1 

10 Gn 37-40, Sl 10, Pv 10, Mt 10 10 Nm 35-36, Sl 40 10 2Sm 5-8, Sl 70, Pv 20, Jo 2 

11 Gn 41-44, Sl 11, Pv 11, Mt 11 11 Dt 3-4, Sl 41, Ec 11, Mc 13 11 2Sm 9-12, Sl 71, Pv 21, Jo 3 

12 Gn 45-48, Sl 12, Pv 12, Mt 12 12 Dt 7-8, Sl 42, Ec 12, Mc 14 12 2Sm 13-16, Sl 72, Pv 22, Jo 4 

13 Gn 49-50, Sl 13, Pv 13, Mt 13 13 Dt 11-14, Sl 43, Ct 1, Mc 15 13 2Sm 17-19, Sl 73, Pv 23, Jo 5 

14 Ex 3-6, Sl 14, Pv 14, Mt 14 14 Dt 15-16, Sl 44, Ct 2, Mc 16 14 2Sm 20-22, Sl 74, Pv 24, Jo 6 

15 Ex 7-10, Sl 15, Pv 15, Mt 15 15 Dt 19-20, Sl 45, Ct 3, Lc 1 15 2Sm 23-24, Sl 75, Pv 25, Jo 7 

16 Ex 11-14, Sl 16, Pv 16, Mt 16 16 Dt 23-24, Sl 46, Ct 4, Lc 2 16 1Rs 2-5, Sl 76, Pv 26, Jo 8 

17 Ex 15-18, Sl 17, Pv 17, Mt 17 17 Dt 28-29, Sl 47, Ct 5, Lc 3 17 1Rs 6-8, Sl 77, Pv 27, Jo 9 

18 Ex 19-22, Sl 18, Pv 18, Mt 18 18 Dt 32, Sl 48, Ct 6, Lc 4 18 1Rs 9-12, Sl 78, Pv 28, Jo 10 

19 Ex 23-26, Sl 19, Pv 19, Mt 19 19 Js 1-2, Sl 49, Ct 7, Lc 5 19 1Rs 13-16, Sl 79, Pv 29, Jo 11 

20 Ex 27-30, Sl 20, Pv 20, Mt 20 20 Js 5-6, Sl 50, Ct 8, Lc 6 20 1Rs 17-20, Sl 80 

21 Ex 31-34, Sl 21, Pv 21, Mt 21 21 Js 9-10, Sl 51, Pv 1, Lc 7 21 1Rs 21-22, Sl 81 

22 Ex 35-38, Sl 22, Pv 22, Mt 22 22 Js 13-14, Sl 52, Pv 2, Lc 8 22 2Rs 3-6, Sl 82, Ec 2, Jo 14 

23 Ex 39-40, Sl 23, Pv 23, Mt 23 23 Js 17-20, Sl 53, Pv 3, Lc 9 23 2Rs 7-10, Sl 83, Ec 3, Jo 15 

24 Lv 3-6, Sl 24, Pv 24, Mt 24 24 Js 21-22, Sl 54, Pv 4, Lc 10 24 2Rs 11-14, Sl 84 

25 Lv 7-10, Sl 25, Pv 25, Mt 25 25 Jz 1-2, Sl 55, Pv 5, Lc 11 25 2Rs 15-17, Sl 85, Ec 5, Jo 17 

26 Lv 11-13, Sl 26, Pv 26, Mt 26 26 Jz 5-6, Sl 56, Pv 6, Lc 12 26 2Rs 18-21, Sl 86 

27 Lv 16, Sl 27, Pv 27, Mt 27 27 Jz 9, Sl 57, Pv 7, Lc 13 27 2Rs 22-25, Sl 87 

28 Lv 17-20, Sl 28, Pv 28, Mt 28 28 Jz 12-13, Sl 58, Pv 8, Lc 14 28 1Cr 1-3, Sl 88, Ec 8, Jo 20 

29 Lv 21-24, Sl 29, Pv 29, Mc 1 29 Jz 16-17, Sl 59, Pv 9, Lc 15 29 1Cr 4-7, Sl 89, Ec 9, Jo 21 

30 Lv 25-27, Sl 30, Pv 30, Mc 2 30 Jz 20-21, Sl 60, Pv 10, Lc 16 30 1Cr 8-11, Sl 90, Ec 10, At 1 
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PLANO DE LEITURA EM 6 MESES (página 2) 

 

 QUARTO MÊS  QUINTO MÊS  SEXTO MÊS 

1 1Cr 12-13, Sl 91 1 Jó 35-38, Sl 120 1 Jr 51-52, Sl 150, Cl 1, Cl 2 

2 1Cr 16-17, Sl 92 2 Jó 39-42, Sl 121, Pv 30, Rm 5 2 Lm 1-3, Cl 3, Cl 4, 1 Ts 1 

3 1Cr 20-21, Sl 93 3 Is 1-5, Sl 122, Rm 6, Rm 7 3 Ez 1-4, 1 Ts 2, 1 Ts 3, 1 Ts 4 

4 1Cr 24-25, Sl 94, Pv 2, At 5 4 Is 6-10, Sl 123, Rm 8, Rm 9 4 Ez 5-6, 1 Ts 5, 2 Ts 1, 2 Ts 2 

5 1Cr 28-29, Sl 95 5 Is 11-15,Sl 124, Rm 10, Rm 11 5 Ez 7-10, 2 Ts 3, 1 Tm 1, 1 Tm 2 

6 2Cr 3-4, Sl 96, Pv 4, At 7 6 Is 16-19, Sl 125, Rm 12, Rm 13 6 Ez 11-14, 1 Tm 3, 1 Tm 4, 1 Tm 5 

7 2Cr 7-8, Sl 97, Pv 5, At 8 7 Is 20-24 7 Ez 15-18, 1 Tm 6, 2 Tm 1, 2 Tm 2 

8 2Cr 11-12, Sl 98 8 Is 25-28, Sl 127, Rm 16, 1 Co 1 8 Ez 19-22, 2 Tm 3, 2 Tm 4, Tt 1 

9 2Cr 15-16, Sl 99, Pv 7, At 10 9 Is 29-32 9 Ez 23-26, Tt 2, Tt 3, Filemom 

10 2Cr 19-20, Sl 100, Pv 8, At 11 10 Is 33-36, Sl 129, 1 Co 4, 1 Co 5 10 Ez 27-30, Hb 1, Hb 2, Hb 3 

11 2Cr 23-24, Sl 101, Pv 9, At 12 11 Is 37-40, Sl 130, 1 Co 6, 1 Co 7 11 Ez 31-34, Hb 4, Hb 5, Hb 6 

12 2Cr 27-28, Sl 102, Pv 10 12 Is 41-44, Sl 131, 1 Co 8, 1 Co 9 12 Ez 35-38, Hb 7, Hb 8, Hb 9 

13 2Cr 31-32, Sl 103, Pv 11 13 Is 45-48 13 Ez 39-42, Hb 10, Hb 11, Hb 12 

14 2Cr 35-36, Sl 104, Pv 12 14 Is 49-52 14 Ez 43-46, Hb 13 

15 Ed 3-6, Sl 105, Pv 13, At 16 15 Is 53-54, Sl 134, 1 Co 14, 1 Co 15 15 Dn 1-4, Tg 3, Tg 4, Tg 5 

16 Ed 7-8, Sl 106, Pv 14, At 17 16 Is 55-58, Sl 135, 1 Co 16 16 Dn 5-8, 1 Pe 1, 1 Pe 2, 1 Pe 3 

17 Ne 1-2, Sl 107, Pv 15, At 18 17 Is 59-62, Sl 136, 2 Co 2, 2 Co 3 17 Dn 9-12 

18 Ne 5-6, Sl 108, Pv 16, At 19 18 Is 63-66, Sl 137, 2 Co 4, 2 Co 5 18 Os 1-6, 2 Pe 2, 2 Pe 3, 1 Jo 1 

19 Ne 8-9, Sl 109, Pv 17, At 20 19 Jr 1-6, Sl 138, 2 Co 6, 2 Co 7 19 Os 7-11 

20 Ne 12-13, Sl 110, Pv 18, At 21 20 Jr 7-10, Sl 139, 2 Co 8, 2 Co 9 20 Os 12-14, 1 Jo 5 

21 Et 3-6, Sl 111, Pv 19, At 22 21 Jr 11-14, Sl 140, 2 Co 10, 2 Co 11 21 Am 1-6, Judas , Ap 1, Ap 2 

22 Et 7-8, Sl 112, Pv 20, At 23 22 Jr 15-17, Sl 141, 2 Co 12, 2 Co 13 22 Am 7-9, Ap 3-5, Obadias 

23 Jó 1-2, Sl 113, Pv 21, At 24 23 Jr 18-21, Sl 142, Gl 1, Gl 2 23 Jonas, Ap 6, Ap 7, Ap 8 

24 Jó 5-6, Sl 114, Pv 22, At 25 24 Jr 22-24, Sl 143, Gl 3, Gl 4 24 Mq 1-7, Ap 9, Ap 10, Ap 11 

25 Jó 9-10 25 Jr 27-30, Sl 144, Gl 5, Gl 6 25 Naum, Ap 12 , Ap 13, Ap 14 

26 Jó 13-14, Sl 116, Pv 24, At 27 26 Jr 31-34, Sl 145, Ef 1, Ef 2 26   Hc, Ap 15, Ap 16, Ap 17 

27 Jó 17-18, Sl 117, Pv 25, At 28 27 Jr 35-38, Sl 146, Ef 3, Ef 4 27 Sf, Ageu 1, Ap 18, Ap 19 

28 Jó 21-22, Sl 118, Pv 26, Rm 1 28 Jr 39-42, Sl 147, Ef 5, Ef 6 28 Ageu 2, Zc 1-5, Ap 20 

29 Jó 26-28, Sl 119, Pv 27, Rm 2 29 Jr 43-46, Sl 148, Fp 1, Fp 2 29 Zc 6-11, Ap 21 

30 Jó 31-32, Sl 119, Pv 28, Rm 3 30 Jr 47-50, Sl 149, Fp 3, Fp 4 30 Zc 12-14, Ml, Ap 22 
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PLANO DE LEITURA DO NOVO TESTAMENTO EM 6 MESES (página 1) 

 

 JANEIRO  FEVEREIRO  MARÇO 

1 Mt 1‐2 1 Mc 8 1 Lc 20 

2 Mt 3‐4 2 Mc 9 2 Lc 21 

3 Mt 5 3 Mc 10 3 Lc 22 

4 Mt 6 4 Mc 11 4 Lc 23 

5 Mt 7 5 Mc 12 5 Lc 24 

6 Mt 8 6 Mc 13 6 Jo 1 

7 Mt 9 7 Mc 14 7 Jo 2 

8 Mt 10 8 Mc 15 8 Jo 3 

9 Mt 11 9 Mc 16 9 Jo 4 

10 Mt 12 10 Lc 1 10 Jo 5 

11 Mt 13 11 Lc 2 11 Jo 6 

12 Mt 14 12 Lc 3 12 Jo 7 

13 Mt 15 13 Lc 4 13 Jo 8 

14 Mt 16‐17 14 Lc 5 14 Jo 9 

15 Mt 18 15 Lc 6 15 Jo 10 

16 Mt 19 16 Lc 7 16 Jo 11 

17 Mt 20 17 Lc 8 17 Jo 12 

18 Mt 21 18 Lc 9 18 Jo 13 

19 Mt 22 19 Lc 10 19 Jo 14 

20 Mt 23 20 Lc 11 20 Jo 15 

21 Mt 24 21 Lc 12 21 Jo 16 

22 Mt 25 22 Lc 13 22 Jo 17 

23 Mt 26 23 Lc 14 23 Jo 18 

24 Mt 27 24 Lc 15 24 Jo 19 

25 Mt 28 25 Lc 16 25 Jo 20-21 

26 Mc 1-2 26 Lc 17 26 At 1 

27 Mc 3 27 Lc 18 27 At 2 

28 Mc 4 28 Lc 19 28 At 3 

29 Mc 5 29  29 At 4 

30 Mc 6 30  30 At 5 

31  31  31 At 6 
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PLANO DE LEITURA DO NOVO TESTAMENTO EM 6 MESES (página 2) 

 

 ABRIL  MAIO  JUNHO 

1 At 7 1 Rm 14‐16 1 1Tm 1-2 

2 At 8 2 1Co 1 2 1Tm 3-4 

3 At 9 3 1Co 2‐3 3 1Tm 5-6 

4 At 10 4 1Co 4‐5 4 2Tm 1-1 

5 At 11 5 1Co 6‐7 5 2Tm 3-4 

6 At 12 6 1Co 8‐9 6 Tt 

7 At 13 7 1Co 10 7 Fm 

8 At 14 8 1Co 11 8 Hb 1‐3 

9 At 15 9 1Co 12‐13 9 Hb 4‐6 

10 At 16 10 1Co 14 10 Hb 7‐8 

11 At 17 11 1Co 15-16 11 Hb 9 

12 At 18 12 2Co 1-2 12 Hb 10 

13 At 19 13 2Co 3‐4 13 Hb 11 

14 At 20 14 2Co 5‐6 14 Hb 12‐13 

15 At 21 15 2Co 7‐8 15 Tg 1‐2 

16 At 22 16 2Co 9‐10 16 Tg 3‐5 

17 At 23 17 2Co 11‐13 17 1Pe 1‐2 

18 At 24‐25 18 Gl 1-2 18 1Pe 3‐5 

19 At 26 19 Gl 3-4 19 2Pe 

20 At 27 20 Gl 5-6 20 1Jo 1-3 

21 At 28 21 Ef 1-2 21 1Jo 4-5 

22 Rm 1 22 Ef 3-4 22 2Jo - 3Jo - Jd 

23 Rm 2 23 Ef 5-6 23 Ap 1-3 

24 Rm 3‐4 24 Fp 1-2 24 Ap 4‐6 

25 Rm 5‐6 25 Fp3-4 25 Ap 7‐9 

26 Rm 7 26 Cl 1-2 26 Ap 10‐12 

27 Rm 8 27 Cl 3-4 27 Ap 13‐15 

28 Rm 9‐10 28 1Ts 1-2 28 Ap 16‐17 

29 Rm 11 29 1Ts 3-4 29 Ap 18‐20 

30 Rm 12‐13 30 1Ts 5 30 Ap 21‐22 

31  31 2Ts 31  
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CANÔNICA/LIVRO A LIVRO  

(página 1) 

Leia os livros da Bíblia na ordem em que estão publicados, um de cada vez 

 

  JANEIRO                   FEVEFEVEREIRO  MARÇO  ABRIL 

1 Gn 1-3 1 Lv 1-4 1 Dt 12-14 1 1Sm 28-31 

2 Gn 4-6 2 Lv 5-7 2 Dt 15-18 2 2Sm 1-3 

3 Gn 7-9 3 Lv 8-10 3 Dt 19-22 3 2Sm 4-7 

4 Gn 10-12 4 Lv 11-13 4 Dt 23-26 4 2Sm 8-11 

5 Gn 13-16 5 Lv 14-15 5 Dt 27-28 5 2Sm 12-14 

6 Gn 17-19 6 Lv 16-18 6 Dt 29-31 6 2Sm 15-17 

7 Gn 20-22 7 Lv 19-21 7 Dt 32-34 7 2Sm 18-19 

8 Gn 23-24 8 Lv 22-23 8 Js 1-4 8 2Sm 20-22 

9 Gn 25-27 9 Lv 24-25 9 Js 5-8 9 2Sm 23-24 

10 Gn 28-30 10 Lv 26-27 10 Js 9-11 10 1Re 1-2 

11 Gn 31-32 11 Nm 1-2 11 Js 12-14 11 1Re 3-5 

12 Gn 33-35 12 Nm 3-4 12 Js 15-16 12 1Re 6-7 

13 Gn 36-37 13 Nm 5-7 13 Js 17-19 13 1Re 8-9 

14 Gn 38-40 14 Nm 8-10 14 Js 20-22 14 1Re 10-11 

15 Gn 41-42 15 Nm 11-13 15 Js 23-24 15 1Re 12-14 

16 Gn 43-45 16 Nm 14-15 16 Jz 1-3 16 1Re 15-17 

17 Gn 46-47 17 Nm 16-18 17 Jz 4-6 17 1Re 18-20 

18 Gn 48-50 18 Nm 19-21 18 Jz 7-9 18 1Re 21-22 

19 Ex 1-4 19 Nm 22-24 19 Jz 10-12 19 2Re 1-4 

20 Ex 5-7 20 Nm 25-26 20 Jz 13-16 20 2Re 5-7 

21 Ex 8-10 21 Nm 27-29 21 Jz 17-19 21 2Re 8-10 

22 Ex 11-13 22 Nm 30-32 22 Jz 20-21 22 2Re 11-14 

23 Ex 14-16 23 Nm 33-34 23 Rt 1-4 23 2Re 15-17 

24 Ex 17-20 24 Nm 35-36 24 1Sm 1-3 24 2Re 18-19 

25 Ex 21-23 25 Dt 1-2 25 1Sm 4-7 25 2Re 20-23 

26 Ex 24-26 26 Dt 3-4 26 1Sm 8-10 26 2Re 24-25 

27 Ex 27-29 27 Dt 5-7 27 1Sm 11-14 27 1Cr 1-2 

28 Ex 30-32 28 Dt 8-11 28 1Sm 15-17 28 1Cr 3-5 

29 Ex 33-35 29  29 1Sm 18-20 29 1Cr 6 

30 Ex 34-35 30  30 1Sm 21-24 30 1Cr 7-8 

31 Ex 39-40 31  31 1Sm 25-27 31  
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CANÔNICA/LIVRO A LIVRO  

(página 2) 

 

  MAIO                   JUNHO  JULHO  AGOSTO 

1 1Cr 9-11 1 Jó 21-25 1 Sl 119 1 Is 41-43 

2 1Cr 12-15 2 Jó 26-28 2 Sl 120-130 2 Is 44-47 

3 1Cr 16-18 3 Jó 29-31 3 Sl 131-136 3 Is 48-51 

4 1Cr 19-22 4 Jó 32-34 4 Sl 137-143 4 Is 52-57 

5 1Cr 23-25 5 Jó 35-27 5 Sl 144-148 5 Is 58-62 

6 1Cr 26-29 6 Jó 38-40 6 Sl 149-150 6 Is 63-66 

7 2Cr 1-4 7 Jó 41-42 7 Pv 1-3 7 Jr 1-3 

8 2Cr 5-7 8 Sl 1-7 8 Pv 4-6 8 Jr 4-6 

9 2Cr 8-11 9 Sl 8-14 9 Pv 7-9 9 Jr 7-9 

10 2Cr 12-15 10 Sl 15-18 10 Pv 10-12 10 Jr 10-13 

11 2Cr 16-19 11 Sl 19-23 11 Pv 13-15 11 Jr 14-17 

12 2Cr 20-23 12 Sl 24-29 12 Pv 16-18 12 Jr 18-22 

13 2Cr 24-26 13 Sl 30-34 13 Pv 19-21 13 Jr 23-25 

14 2Cr 27-29 14 Sl 35-37 14 Pv 22-24 14 Jr 26-29 

15 2Cr 30-32 15 Sl 38-42 15 Pv 25-27 15 Jr 30-32 

16 2Cr 33-36 16 Sl 43-48 16 Pv 28-31 16 Jr 33-36 

17 Ed 1-2 17 Sl 48-53 17 Ec 1-4 17 Jr 37-40 

18 Ed 3-6 18 Sl 54-59 18 Ec 5-8 18 Jr 41-44 

19 Ed 7-10 19 Sl 60-66 19 Ec 9-12 19 Jr 45-48 

20 Ne 1-4 20 Sl 67-69 20 Ct 1-5 20 Jr 49-50 

21 Ne 6-7 21 Sl 70-73 21 Ct 6-8 21 Jr 51-52 

22 Ne 8-10 22 Sl 74-78 22 Is 1-3 22 Lm 1-3 

23 Ne 11-13 23 Sl 78-83 23 Is 4-7 23 Lm 4-5 

24 Et 1-4 24 Sl 84-89 24 Is 8-10 24 Ez 1-4 

25 Et 5-10 25 Sl 90-94 25 Is 11-14 25 Ez 5-8 

26 Jó 1-2 26 Sl 95-102 26 Is 15-20 26 Ez 9-12 

27 Jó 3-5 27 Sl 103-105 27 Is 21-24 27 Ez 13-16 

28 Jó 6-8 28 Sl 106-107 28 Is 25-28 28 Ez 17-20 

29 Jó 9-11 29 Sl 108-113 29 Is 29-32 29 Ez 21-23 

30 Jó 12-15 30 Sl 114-118 30 Is 33-36 30 Ez 24-27 

31 Jó 16-20 31  31 Is 37-40 31 Ez 28-30 
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CANÔNICA/LIVRO A LIVRO  

(página 3) 

 

  SETEMBRO                   OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 

1 Ez 31-33 1 Mt 10-11 1 Jo 5-6 1 2Co 9-13 

2 Ez 34-36 2 Mt 12-13 2 Jo 7-8 2 Gl 1-3 

3 Ez 37-39 3 Mt 14-15 3 Jo 9-10 3 Gl 4-6 

4 Ez 40-42 4 Mt 16-18 4 Jo 11-12 4 Ef 1-4 

5 Ez 43-45 5 Mt 19-21 5 Jo 13-15 5 Ef 5-6 

6 Ez 46-48 6 Mt 22-23 6 Jo 16-18 6 Fp 1-4 

7 Dn 1-3 7 Mt 24-25 7 Jo 19-21 7 Cl 1-4 

8 Dn 4-6 8 Mt 26 8 At 1-2 8 1Ts 1-5 

9 Dn 7-9 9 Mt 27-28 9 At 3-5 9 2Ts 1-3 

10 Dn 10-12 10 Mc 1-2 10 At 6-7 10 1Tm 1-6 

11 Os 1-5 11 Mc 3-4 11 At 8-9 11 2Tm 1-4 

12 Os 6-10 12 Mc 5-6 12 At 10-11 12 Tt 1-3 

13 Os 11-14 13 Mc 7-8 13 At 12-13 13 Fm 1 

14 Jl 1-3 14 Mc 9-10 14 At 14-16 14 Hb 1-5 

15 Am 1-5 15 Mc 11-12 15 At 17-19 15 Hb 6-9 

16 Am 6-9 16 Mc 13-14 16 At 20-21 16 Hb 10-11 

17 Ob 1 17 Mc 15-16 17 At 22-24 17 Hb 12-13 

18 Jn 1-4 18 Lc 1 18 At 25-28 18 Tg 1-5 

19 Mq 1-7 19 Lc 2-3 19 Rm 1-3 19 1Pe 1-3 

20 Na 1-3 20 Lc 4-5 20 Rm 4-7 20 1Pe 4-5 

21 Hc 1-3 21 Lc 6-7 21 Rm 8-9 21 2Pe 1-3 

22 Sf 1-3 22 Lc 8-9 22 Rm 10-12 22 1Jo 1-5 

23 Ag 1-2 23 Lc 10-11 23 Rm 13-16 23 2Jo 1 

24 Zc 1-6 24 Lc 12-13 24 1Co 1-4 24 3Jo 1 

25 Zc 7-11 25 Lc 14-16 25 1Co 5-7 25 Jd 1 

26 Zc 12-14 26 Lc 17-18 26 1Co 8-10 26 Ap 1-4 

27 Ml 1-4 27 Lc 19-20 27 1Co 11-13 27 Ap 5-9 

28 Mt 1-4 28 Lc 21-22 28 1Co 14-16 28 Ap 10-14 

29 Mt5-6  Lc 23-24 29 2Co 1-4 29 Ap 15-19 

30 Mt 7-9  Jo 1-2 30 2Co 5-8 30 Ap 20-22 

31   Jo 3-4 31    
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CRONOLÓGICA (página 1) 

 

  JANEIRO                   FEVEFEVEREIRO  MARÇO  ABRIL 

1 Gênesis 1,2 1 Êxodo 14‐17 1 Deuteronômio 1‐3 1 I Samuel 19, Salmos 11,59 

2 Gênesis 3‐5 2 Êxodo 18‐20 2 Deuteronômio 4‐6 2 I Samuel 20‐21, Salmos 

56,142 

3 Gênesis 6‐9 3 Êxodo 21‐24 3 Deuteronômio 7‐9 3 I Samuel 22, Salmos 17, 34, 

35 

4 Gênesis 10,11 4 Êxodo 25‐27 4 Deuteronômio 10‐12 4 Salmos 52, 109, 140 

5 Gênesis 12‐15 5 Êxodo 28‐31 5 Deuteronômio 13‐16 5 Salmos 31, 64; I Samuel 

23.1‐29 

6 Gênesis 16‐19 6 Êxodo 32‐34 6 Deuteronômio 17‐19 6 Salmos 54, 22; I Samuel 24 

7 Gênesis 20‐22 7 Êxodo 35‐37 7 Deuteronômio 20‐22 7 Salmos 63, 12, 57 

8 Gênesis 23‐26 8 Êxodo 38‐40 8 Deuteronômio 23‐25 8 Salmos 58, 120; I Samuel 

25 

9 Gênesis 27‐29 9 Levítico 1‐4 9 Deuteronômio 26‐28 9 Salmos 141; I Samuel 26, 27 

10 Gênesis 30‐32 10 Levítico 5‐7 10 Deuteronômio 29‐31 10 I Samuel 28‐30 

11 Gênesis 33‐36 11 Levítico 8‐10 11 1Deuteronômio 32‐34 11 I Samuel 31; II Samuel 1,2 

12 Gênesis 37‐39 12 Levítico 11‐13 12 Josué 1‐3 12 Salmos 101; II Samuel 3,4 

13 Gênesis 40‐42 13 Levítico 14‐16 13 Josué 4‐6 13 II Samuel 5,6; Salmos 139 

14 Gênesis 43‐46 14 Levítico 17‐19 14 Josué 7‐9 14 Salmos 78, 96 

15 Gênesis 47‐50 15 Levítico 20‐22, Salmo 95 15 Josué 10‐12 15 Salmos 15, 24, 68 

16 Jó 1‐4 16 Levítico 23‐27 16 Josué 13‐15 16 Salmos 132, 133 

17 Jó 5‐7 17 Números 1‐3 17 Josué 16‐18 17 Salmos 106, 105 

18 Jó 8‐10 18 Números 4‐6 18 Josué 19‐21 18 II Samuel 7; Salmos 16, 2 

19 Jó 11‐13 19 Números 7‐10 19 Josué 22‐24 19 Salmos 110; II Samuel 8; 

Salmos 97, 98 

20 Jó 14‐17 20 Números 11‐12, Salmo 90 20 Juízes 1‐4 20 Salmos 108, 117, 118 

21 Jó 18‐20 21 Números 13‐14, Salmo 91 21 Juízes 5‐8 21 Salmos 60, 9, 20 

22 Jó 21‐24 22 Números 15,16 22 Juízes 9‐12 22 II Samuel 9, 10, 11 

23 Jó 25‐27 23 Números 17‐19 23 Juízes 13‐15 23 II Samuel 12; Salmos 6, 32 

24 Jó 28‐31 24 Números 20,21 24 Juízes 16‐18 24 Salmos 33,38, 39, 21 

25 Jó 32‐34 25 Números 22‐24 25 Juízes 19‐21 25 Salmos 40, 41,51 

26 Jó 35‐37 26 Números 25‐27 26 Rute 1‐4 26 Salmos 103, 104; II Samuel 
13 

27 Jó 38‐42 27 Números 28‐31 27 I Samuel 1‐4 27 Salmos 55; II Samuel 14,15 

28 Êxodo 1‐4 28 Números 32‐36 28 I Samuel 5‐8 28 II Samuel 16,17; Salmos 7 

29 Êxodo 5‐7   29 I Samuel 9‐12 29 Salmos 3,4, 42 

30 Êxodo 8‐10   30 I Samuel 13‐16 30 Salmos 43, 5, 8 

31 Êxodo 11‐13   31 I Samuel 17‐18, Salmo 23   
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CRONOLÓGICA (página 2) 

 

  MAIO                   JUNHO  JULHO  AGOSTO 

1 Salmos 28, 61, 62 1 II Reis 2‐4 1 Isaías 40‐42 1 II Crônicas 14‐16 

2 Salmos 69, 70, 71, 86 2 II Reis 5‐7 2 Isaías 43‐45 2 II Crônicas 17‐19 

3 Salmos 143; II Samuel 18, 
19 

3 II Reis 8‐10 3 Isaías 46‐48 3 Obadias; Jeremias 1, 2 

4 Salmos 122, 26, 27 4 II Reis 11‐13 4 Isaías 49‐51 4 Jeremias 3‐5 

5 Salmos 141, 65; II Samuel 
20 

5 Joel 1‐3 5 Isaías 52‐54 5 Jeremias 6‐8 

6 II Samuel 21; Salmos 29, 

30 

6 II Reis 14; Jonas 1‐4 6 Isaías 55‐57 6 Jeremias 9‐12 

7 Salmos 131, 18; II Samuel 

22‐24 

7 Amós 1‐3 7 Isaías 58‐60 7 Jeremias 13; Salmos 13, 14 

8 08 ( ) Salmos 72, 145; I 
Reis 1,2 

8 Amós 4‐6 8 Isaías 61‐63 8 Salmos 36, 37, 49 

9 I Reis 3, 4, 5 9 Amós 7‐9 9 Isaías 64‐66 9 Salmos 53, 77 

10 Salmos 99, 100, 127, 128 10 II Reis 15‐17 10 Miquéias 1‐4 10 Salmos 123, 89 

11 Provérbios 1‐4 11 Oseías 1‐4 11 Miquéias 5‐7 11 Salmos 25, 50, 67 

12 Provérbios 5‐7 12 Oséias 5‐7 12 Naum 1‐3 12 Salmos 102, 130 

13 Provérbios 8‐11 13 Oséias 8‐10 13 II Reis 20‐21 13 Jeremias 14‐16 

14 Provérbios 12‐15 14 Oséias 11‐14 14 Sofonias 1‐3 14 Jeremias 17‐20 

15 Provérbios 16‐19 15 II Reis 18; Salmos 44 15 Habacuque 1‐3 15 Jeremias 21‐23 

16 Provérbios 20‐23 16 II Reis 19; Salmos 73 16 II Reis 22, 23; Salmos 74 16 Jeremias 24‐26 

17 Provérbios 24‐27 17 Salmos 92, 93 17 Salmos 79, 94; II Reis 24, 

25 

17 Jeremias 27‐29 

18 Provérbios 28‐30 18 Salmos 46, 75, 76 18 Salmos 88; II Reis 25 18 Jeremias 30‐32 

19 Provérbios 31; 

Eclesiastes 1,2 

19 Isaías 1‐3 19 I Crônicas 1‐3 19 Jeremias 33‐36 

20 Eclesiastes 3‐5 20 Isaías 4‐6 20 I Crônicas 4‐6 20 Jeremias 37‐39 

21 Eclesiastes 6‐8 21 Isaías 7‐9 21 I Crônicas 7‐9 21 Jeremias 40‐42 

22 Eclesiastes 9‐11 22 Isaías 10‐13 22 I Crônicas 10‐13 22 Jeremias 43‐46 

23 Eclesiastes 12; Cantares 
1,2 

23 Isaías 14‐17 23 I Crônicas 14‐16 23 Jeremias 47‐49 

24 Cantares 3‐5 24 Isaías 18‐21 24 I Crônicas 17‐19 24 Jeremias 50‐52 

25 Cantares 6‐8 25 Isaías 22‐25 25 I Crônicas 20‐23 25 Lamentações 1‐5 

26 I Reis 6‐8 26 Isaías 26‐28 26 I Crônicas 24‐26 26 Salmos 82; II Crônicas 20; 

Salmos 83 

27 I Reis 9‐11 27 Isaías 29,30 27 I Crônicas 27‐29 27 Salmos 47, 48, 115 

28 I Reis 12‐14 28 Isaías 31‐33 28 II Crônicas 1‐3 28 II Crônicas 21‐24 

29 I Reis 15‐17 29 Isaías 34‐36 29 II Crônicas 4‐6 29 II Crônicas 25‐27 

30 I Reis 18‐20 30 Isaías 37‐39 30 II Crônicas 7‐9 30 II Crônicas 28,29; Salmos 
80 

31 I Reis 21,22; II Reis 1   31 II Crônicas 10‐13 31 II Crônicas 30‐32 
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PLANO DE LEITURA ANUAL EM ORDEM CRONOLÓGICA (página 3) 

 

  SETEMBRO                 OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 

1 II Crônicas 33‐36 1 Zacarias 11‐14 1 Lucas 9‐12 1 Romanos 7‐9 

2 Ezequiel 1‐3 2 Esdras 5, 6; Salmos 138 2 Lucas 13‐16 2 Romanos 10‐12 

3 Ezequiel 4‐7 3 Salmos 81, 134 3 Lucas 17‐20 3 Romanos 13‐16 

4 Ezequiel 8‐11 4 Salmos 135, 136, 146 4 Lucas 21‐24 4 Atos 20‐22 

5 Ezequiel 12‐14 5 Salmos 87; Esdras 7‐8 5 João 1‐4 5 Atos 23‐25 

6 Ezequiel 15‐18 6 Esdras 9,10; Ester 1,2 6 João 5‐8 6 Atos 26‐28 

7 Ezequiel 19‐21 7 Salmos 10, 45; Ester 3, 4 7 João 9‐12 7 Efésios 1‐3 

8 Ezequiel 22‐24 8 Ester 5‐7 8 João 13‐16 8 Efésios 4‐6 

9 Ezequiel 25‐27 9 Ester 8‐10; Salmos 124 9 João 17‐21 9 Filipenses 1‐4 

10 Ezequiel 28‐30 10 Neemias 1‐3 10 Atos 1‐3 10 Colossenses 1‐4 

11 Ezequiel 31‐33 11 Salmos 147‐149 11 Atos 4‐6 11 Hebreus 1‐4 

12 Ezequiel 34‐36 12 Neemias 4‐6 12 Atos 7‐9 12 Hebreus 5‐7 

13 Ezequiel 37‐39 13 Salmos 150, 19; Neemias 
7 

13 Atos 10‐14 13 Hebreus 8‐10 

14 Ezequiel 40‐42 14 Neemias 8‐10 14 Tiago 1, 2 14 Hebreus 11‐13 

15 Ezequiel 43‐45 15 Neemias 11‐13 15 Tiago 3‐5 15 Filemon; I Pedro 1,2 

16 Ezequiel 46‐48 16 Malaquias 1‐4 16 Gálatas 1‐3 16 I Pedro 3‐5 

17 Daniel 1‐3 17 Mateus 1‐4 17 Gálatas 4‐6 17 II Pedro 1‐3 

18 Daniel 4‐6 18 Mateus 5‐7 18 Atos 15‐18 18 I Timóteo 1‐3 

19 Daniel 7‐9 19 Mateus 8‐11 19 I Tessalonicenses 1‐5 19 I Timóteo 4‐6 

20 Daniel 10‐12 20 Mateus 12‐15 20 II Tessalonicenses 1‐3; 

Atos 19 

20 Tito 1‐3 

21 Esdras 1; Salmos 85, 126, 
137 

21 Mateus 16‐19 21 I Coríntios 1‐4 21 II Timóteo 1‐4 

22 Esdras 2; Salmos 1, 121 22 Mateus 20‐22 22 I Coríntios 5‐8 22 I João 1, 2 

23 Salmos 119 23 Mateus 23‐25 23 I Coríntios 9‐12 23 I João 3‐5 

24 Esdras 3. 1‐7; Salmos 107, 

111 

24 Mateus 26‐28 24 I Coríntios 13‐16 24 II João; III João; Judas 

25 Salmos 112, 113, 114 25 Marcos 1‐3 25 II Coríntios 1‐3 25 Apocalipse 1‐3 

26 Esdras 3; Salmos 66, 84, 

116 

26 Marcos 4‐6 26 II Coríntios 4‐6 26 Apocalipse 4‐6 

27 Salmos 125, 129; Esdras 

4; Ageu 1, 2 

27 Marcos 7‐10 27 II Coríntios 7‐9 27 Apocalipse 7‐9 

28 Zacarias 1‐3 28 Marcos 11‐13 28 II Coríntios 10‐13 28 Apocalipse 10‐12 

29 Zacarias 4‐6 29 Marcos 14‐16 29 Romanos 1‐4 29 Apocalipse 13‐15 

30 Zacarias 7‐10 30 Lucas 1‐4 30 Romanos 5, 6 30 Apocalipse 16‐18 

31  31 Lucas 5‐8 31  31 Apocalipse 19‐22 
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PLANO DE LEITURA ANUAL M’CHEYNE (página 1) 

Leia, em um ano, uma vez todo o Velho Testamento e duas vezes o Novo Testamento. 

Elaborado por Robert Murray M'Cheyne 

 

  JANEIRO                FEVEREIRO  MARÇO  ABRIL 
1 Gn 1; Mt 1; Ed 1; At 1 1 Gn 33; Mc 4; Et 9-10; Rm 4 1 Êx 12.31-51; Lc 15; Jó 30; 1Co 

16 

1 Lv 4; Sl 1-2; Pv 19; Cl 2 

2 Gn 2; Mt 2; Ed 2; At 2 2 Gn 34; Mc 5; Jó 1; Rm 5 2 Êx 13; Lc 16; Jó 31; 2Co 1 2 Lv 5; Sl 3-4; Pv 20; Cl 3 

3 Gn 3; Mt 3; Ed 3; At 3 3 Gn 35-36; Mc 6; Jó 2; Rm 6 3 Êx 14; Lc 17; Jó 32; 2Co 2 3 Lv 6; Sl 5-6; Pv 21; Cl 4 

4 Gn 4; Mt 4; Ed 4; At 4 4 Gn 37; Mc 7; Jó 3; Rm 7 4 Êx 15; Lc 18; Jó 33; 2Co 3 4 Lv 7; Sl 7-8; Pv 22; 1Ts 1 

5 Gn 5; Mt 5; Ed 5; At 5 5 Gn 38; Mc 8; Jó 4; Rm 8 5 Êx 16; Lc 19; Jó 34; 2Co 4 5 Lv 8; Sl 9; Pv 23; 1Ts 2 

6 Gn 6; Mt 6; Ed 6; At 6 6 Gn 39; Mc 9; Jó 5; Rm 9 6 Êx 17; Lc 20; Jó 35; 2Co 5 6 Lv 9; Sl 10; Pv 24; 1Ts 3 

7 Gn 7; Mt 7; Ed 7; At 7 7 Gn 40; Mc 10; Jó 6; Rm 10 7 Êx 18; Lc 21; Jó 36; 2Co 6 7 Lv 10; Sl 11-12; Pv 25; 1Ts 4 

8 Gn 8; Mt 8; Ed 8; At 8 8 Gn 41; Mc 11; Jó 7; Rm 11 8 Êx 19; Lc 22; Jó 37; 2Co 7 8 Lv 11-12; Sl 13-14; Pv 26; 1Ts 5 

9 Gn 9-10; Mt 9; Ed 9; At 9 9 Gn 42; Mc 12; Jó 8; Rm 12 9 Êx 20; Lc 23; Jó 38; 2Co 8 9 Lv 13; Sl 15-16; Pv 27; 2Ts 1 

10 Gn 11; Mt 10; Ed 10; At 10 10 Gn 43; Mc 13; Jó 9; Rm 13 10 Êx 21; Lc 24; Jó 39; 2Co 9 10 Lv 14; Sl 17; Pv 28; 2Ts 2 

11 Gn 12; Mt 11; Ne 1; At 11 11 Gn 44; Mc 14; Jó 10; Rm 14 11 Êx 22; Jo 1; Jó 40; 2Co 10 11 Lv 15; Sl 18; Pv 29; 2Ts 3 

12 Gn 13; Mt 12; Ne 2; At 12 12 Gn 45; Mc 15; Jó 11; Rm 15 12 Êx 23; Jo 2; Jó 41; 2Co 11 12 Lv 16; Sl 19; Pv 30; 1Tm 1 

13 Gn 14; Mt 13; Ne 3; At 13 13 Gn 46; Mc 16; Jó 12; Rm 16 13 Êx 24; Jo 3; Jó 42; 2Co 12 13 Lv 17; Sl 20-21; Pv 31; 1Tm 2 

14 Gn 15; Mt 14; Ne 4; At 14 14 Gn 47; Lc 1.1-38; Jó 13; 1Co 1 14 Êx 25; Jo 4; Pv 1; 2Co 13 14 Lv 18; Sl 22; Ec 1; 1Tm 3 

15 Gn 16; Mt 15; Ne 5; At 15 15 Gn 48; Lc 1.39-80; Jó 14; 1Co 

2 

15 Êx 26; Jo 5; Pv 2; Gl 1 15 Lv 19; Sl 23-24; Ec 2; 1Tm 4 

16 Gn 17; Mt 16; Ne 6; At 16 16 Gn 49; Lc 2; Jó 15; 1Co 3 16 Êx 27; Jo 6; Pv 3; Gl 2 16 Lv 20; Sl 25; Ec 3; 1Tm 5 

17 Gn 18; Mt 17; Ne 7; At 17 17 Gn 50; Lc 3; Jó 16-17; 1Co 4 17 Êx 28; Jo 7; Pv 4; Gl 3 17 Lv 21; Sl 26-27; Ec 4; 1Tm 6 

18 Gn 19; Mt 18; Ne 8; At 18 18 Êx 1; Lc 4; Jó 18; 1Co 5 18 Êx 29; Jo 8; Pv 5; Gl 4 18 Lv 22; Sl 28-29; Ec 5; 2Tm 1 

19 Gn 20; Mt 19; Ne 9; At 19 19 Êx 2; Lc 5; Jó 19; 1Co 6 19 Êx 30; Jo 9; Pv 6; Gl 5 19 Lv 23; Sl 30; Ec 6; 2Tm 2 

20 Gn 21; Mt 20; Ne 10; At 20 20 Êx 3; Lc 6; Jó 20; 1Co 7 20 Êx 31; Jo 10; Pv 7; Gl 6 20 Lv 24; Sl 31; Ec 7; 2Tm 3 

21 Gn 22; Mt 21; Ne 11; At 21 21 Êx 4; Lc 7; Jó 21; 1Co 8 21 Êx 32; Jo 11; Pv 8; Ef 1 21 Lv 25; Sl 32; Ec 8; 2Tm 4 

22 Gn 23; Mt 22; Ne 12; At 22 22 Êx 5; Lc 8; Jó 22; 1Co 9 22 Êx 33; Jo 12; Pv 9; Ef 2 22 Lv 26; Sl 33; Ec 9; Tt 1 

23 Gn 24; Mt 23; Ne 13; At 23 23 Êx 6; Lc 9; Jó 23; 1Co 10 23 Êx 34; Jo 13; Pv 10; Ef 3 23 Lv 27; Sl 34; Ec 10; Tt 2 

24 Gn 25; Mt 24; Et 1; At 24 24 Êx 7; Lc 10; Jó 24; 1Co 11 24 Êx 35; Jo 14; Pv 11; Ef 4 24 Nm 1; Sl 35; Ec 11; Tt 3 

25 Gn 26; Mt 25; Et 2; At 25 25 Êx 8; Lc 11; Jó 25-26; 1Co 12 25 Êx 36; Jo 15; Pv 12; Ef 5 25 Nm 2; Sl 36; Ec 12; Filemom 

26 Gn 27; Mt 26; Et 3; At 26 26 Êx 9; Lc 12; Jó 27; 1Co 13 26 Êx 37; Jo 16; Pv 13; Ef 6 26 Nm 3; Sl 37; Ct 1; Hb 1 

27 Gn 28; Mt 27; Et 4; At 27 27 Êx 10; Lc 13; Jó 28; 1Co 14 27 Êx 38; Jo 17; Pv 14; Fl 1 27 Nm 4; Sl 38; Ct 2; Hb 2 

28 Gn 29; Mt 28; Et 5; At 28 28 Êx 11.1-12.30; Lc 14; Jó 29; 

1Co 15 

28 Êx 39; Jo 18; Pv 15; Fl 2 28 Nm 5; Sl 39; Ct 3; Hb 3 

29 Gn 30; Mc 1; Et 6; Ro 1 29  29 Êx 40; Jo 19; Pv 16; Fl 3 29 Nm 6; Sl 40-41; Ct 4; Hb 4 

30 Gn 31; Mc 2; Et 7; Ro 2 30  30 Lv 1; Jo 20; Pv 17; Fl 4 30 Nm 7; Sl 42-43; Ct 5; Hb 5 

31 Gn 32; Mc 3; Et 8; Ro 3 31  31 Lv 2-3; Jo 21; Pv 18; Cl 1 31  
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PLANO DE LEITURA ANUAL M’CHEYNE (página 2) 

Leia, em um ano, uma vez todo o Velho Testamento e duas vezes o Novo Testamento. 

Elaborado por Robert Murray M'Cheyne 

 

  MAIO                JUNHO  JULHO  AGOSTO 
1 Nm 8; Sl 44; Ct 6; Hb 6 1 Dt 5; Sl 88; Is 33; Ap 3 1 Js 3; Sl 1-2; Is 63; Mt 11 1 Jz 15; At 19; Jr 28; Mc 14 

2 Nm 9; Sl 45; Ct 7; Hb 7 2 Dt 6; Sl 89; Is 34; Ap 4 2 Js 4; Sl 3-4; Is 64; Mt 12 2 2 Jz 16; At 20; Jr 29; Mc 15 

3 Nm 10; Sl 46-47; Ct 8; Hb 8 3 Dt 7; Sl 90; Is 35; Ap 5 3 Js 5; Sl 5-6; Is 65; Mt 13 3 3 Jz 17; At 21; Jr 30-31; Mc 16 

4 Nm 11; Sl 48; Is 1; Hb 9 4 Dt 8; Sl 91; Is 36; Ap 6 4 Js 6; Sl 7-8; Is 66; Mt 14 4 4 Jz 18; At 22; Jr 32; Sl 1-2 

5 Nm 12-13; Sl 49; Is 2; Hb 10 5 Dt 9; Sl 92-93; Is 37; Ap 7 5 Js 7; Sl 9; Jr 1; Mt 15 5 5 Jz 19; At 23; Jr 33; Sl 3-4 

6 Nm 14; Sl 50; Is 3-4; Hb 11 6 Dt 10; Sl 94; Is 38; Ap 8 6 Js 8; Sl 10; Jr 2; Mt 16 6 Jz 20; At 24; Jr 34; Sl 5-6 

7 Nm 15; Sl 51; Is 5; Hb 12 7 Dt 11; Sl 95-96; Is 39; Ap 9 7 Js 9; Sl 11-12; Jr 3; Mt 17 7 Jz 21; At 25; Jr 35; Sl 7-8 

8 Nm 16; Sl 52-54; Is 6; Hb13 8 Dt 12; Sl 97-98; Is 40; Ap10 8 Js 10; Sl 13-14; Jr 4; Mt 18 8 Rt 1; At 26; Jr 36; Sl 9 

9 Nm 17-18; Sl 55; Is 7; Tg 1 9 Dt 13-14; Sl 99-101; Is 41; Ap 

11 

9 Js 11; Sl 15-16; Jr 5; Mt 19 9 Rt 2; At 27; Jr 37; Sl 10 

10 Nm 19; Sl 56-57; Is 8.1-9.7; 

Tg 2 

10 Dt 15; Sl 102; Is 42; Ap 12 10 Js 12-13; Sl 17; Jr 6; Mt 20 10 Rt 3-4; At 28; Jr 38; Sl 11-12 

11 Nm 20; Sl 58-59; Is 9.8-

10.4; Tg 3 

11 Dt 16; Sl 103; Is 43; Ap 13 11 Js 14-15; Sl 18; Jr 7; Mt 21 11 1Sm 1; Rm 1; Jr 39; Sl 13-14 

12 Nm 21; Sl 60-61; Is 10.5-34; 

Tg 4 

12 Dt 17; Sl 104; Is 44; Ap 14 12 Js 16-17; Sl 19; Jr 8; Mt 22 12 1Sm 2; Rm 2; Jr 40; Sl 15-16 

13 Nm 22; Sl 62-63; Is 11-12; Tg 

5 

13 Dt 18; Sl 105; Is 45; Ap 15 13 Js 18-19; Sl 20-21; Jr 9; Mt 

23 

13 1Sm 3; Rm 3; Jr 41; Sl 17 

14 Nm 23; Sl 64-65; Is 13; 1Pe1 14 Dt 19; Sl 106; Is 46; Ap 16 14 Js 20-21; At 1; Jr 10; Mt 24 14 1Sm 4; Rm 4; Jr 42; Sl 18 

15 Nm 24; Sl 66-67; Is 14; 1Pe 2 15 Dt 20; Sl 107; Is 47; Ap 17 15 Js 22; At 2; Jr 11; Mt 25 15 1Sm 5-6; Rm 5; Jr 43; Sl 19 

16 Nm 25; Sl 68; Is 15; 1Pe 3 16 Dt 21; Sl 108-109; Is 48; Ap 

18 

16 Js 23; At 3; Jr 12; Mt 26 16 1Sm 7-8; Rm 6; Jr 44; Sl 20-21 

17 Nm 26; Sl 69; Is 16; 1Pe 4 17 Dt 22; Sl 110-111; Is 49; Ap 19 17 Js 24; At 4; Jr 13; Mt 27 17 1Sm 9; Rm 7; Jr 45-46; Sl 22 

18 Nm 27; Sl 70-71; Is 17-18; 1Pe 

5 

18 Dt 23; Sl 112-113; Is 50; Ap 

20 

18 Jz 1; At 5; Jr 14; Mt 28 18 1Sm 10; Rm 8; Jr 47; Sl 23-24 

19 Nm 28; Sl 72; Is 19-20; 2Pe 1 19 Dt 24; Sl 114-115; Is 51; Ap 21 19 Jz 2; At 6; Jr 15; Mc 1 19 1Sm 11; Rm 9; Jr 48; Sl 25 

20 Nm 29; Sl 73; Is 21; 2Pe 2 20 Dt 25; Sl 116; Is 52; Ap 22 20 Jz 3; At 7; Jr 16; Mc 2 20 1Sm12; Rm 10; Jr 49; Sl26-27 

21 Nm 30; Sl 74; Is 22; 2Pe 3 21 Dt 26; Sl 117-118; Is 53; Mt 1 21 Jz 4; At 8; Jr 17; Mc 3 21 1Sm 13; Rm 11; Jr 50; Sl 28-29 

22 Nm 31; Sl 75-76; Is 23; 1Jo 1 22 Dt 27.1-28.19; Sl 119.1-24; Is 

54; Mt 2 

22 Jz 5; At 9; Jr 18; Mc 4 22 1Sm 14; Rm 12; Jr 51; Sl 30 

23 Nm 32; Sl 77; Is 24; 1Jo 2 23 Dt 28.20-68; Sl 119.25-48; Is 

55; Mt 3 

23 Jz 6; At 10; Jr 19; Mc 5 23 1Sm 15; Rm 13; Jr 52; Sl 31 

24 Nm 33; Sl 78.1-37; Is 25; 1Jo 

3 

24 Dt 29; Sl 119.49-72; Is 56; Mt 

4 

24 Jz 7; At 11; Jr 20; Mc 6 24 1Sm 16; Rm 14; Lm 1; Sl 32 

25 Nm 34; Sl 78.38-72; Is 26; 

1Jo 4 

25 Dt 30; Sl 119.73-96; Is 57; Mt 

5 

25 Jz 8; At 12; Jr 21; Mc 7 25 1Sm 17; Rm 15; Lm 2; Sl 33 

26 Nm 35; Sl 79; Is 27; 1Jo 5 26 Dt 31; Sl 119.97-120; Is 58; Mt 

6 

26 Jz 9; At 13; Jr 22; Mc 8 26 1Sm 18; Rm 16; Lm 3; Sl 34 

27 Nm 36; Sl 80; Is 28; 2João 27 Dt 32; Sl 119.121-144; Is 59; 

Mt 7 

27 Jz 10.1-11.11; At 14; Jr 23; Mc 

9 

27 1Sm 19; 1Co 1; Lm 4; Sl 35 

28 Dt 1; Sl 81-82; Is 29; 3João 28 Dt 33-34; Sl 119.145-176; Is 

60; Mt 8 

28 Jz 11.12-40; At 15; Jr 24; Mc 

10 

28 1Sm 20; 1Co 2; Lm 5; Sl 36 

29 Dt 2; Sl 83-84; Is 30; Jd 29 Js 1; Sl 120-122; Is 61; Mt 9 29 Jz 12; At 16; Jr 25; Mc 11 29 1Sm 21-22; 1Co 3; Ez 1; Sl 37 

30 Dt 3; Sl 85; Is 31; Ap 1 30 Js2; Sl 123-125; Is 62; Mt10 30 Jz 13; At 17; Jr 26; Mc 12 30 1Sm 23; 1Co 4; Ez 2; Sl 38 

31 Dt 4; Sl 86-87; Is 32; Ap 2 31  31 Jz 14; At 18; Jr 27; Mc 13 31 1Sm 24; 1Co 5; Ez 3; Sl 39 
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PLANO DE LEITURA ANUAL M’CHEYNE (página 3) 

Leia, em um ano, uma vez todo o Velho Testamento e duas vezes o Novo Testamento. 

Elaborado por Robert Murray M'Cheyne 

  SETEMBRO               OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 
1 1Sm 25; 1Co 6; Ez 4; Sl 40-41 1 1Rs 3; Ef 1; Ez 34; Sl 83-84 1 2Rs 14; 2Tm 4; Os 7; Sl 120-

122 

1 1Cr 29; 2Pe 3; Mq 6; Lc 15 

2 1Sm 26; 1Co 7; Ez 5; Sl 42-43 2 1Rs 4-5; Ef 2; Ez 35; Sl 85 2 2Rs 15; Tt 1; Os 8; Sl 123-125 2 2Cr 1; 1Jo 1; Mq 7; Lc 16 

3 1Sm 27; 1Co 8; Ez 6; Sl 44 3 1Rs 6; Ef 3; Ez 36; Sl 86 3 2Rs 16; Tt 2; Os 9; Sl 126-128 3 2Cr 2; 1Jo 2; Na 1; Lc 17 

4 1Sm 28; 1Co 9; Ez 7; Sl 45 4 1Rs 7; Ef 4; Ez 37; Sl 87-88 4 2Rs 17; Tt 3; Os 10; Sl 129-131 4 2Cr 3-4; 1Jo 3; Na 2; Lc 18 

5 1Sm 29-30; 1Co 10; Ez 8; Sl 

46-47 

5 1Rs 8; Ef 5; Ez 38; Sl 89 5 2Rs 18; Filemom; Os 11; Sl 

132-134 

5 2Cr 5.1-6.11; 1Jo 4; Na 3; Lc 19 

6 1Sm 31; 1Co 11; Ez 9; Sl 48 6 1Rs 9; Ef 6; Ez 39; Sl 90 6 2Rs 19; Hb 1; Os 12; Sl 135-

136 

6 2Cr 6.12-42; 1Jo 5; Hc 1; Lc 20 

7 2Sm 1; 1Co 12; Ez 10; Sl 49 7 1Rs 10; Fl 1; Ez 40; Sl 91 7 2Rs 20; Hb 2; Os 13; Sl 137-

138 

7 2Cr 7; 2João; Hc 2; Lc 21 

8 2Sm 2; 1Co 13; Ez 11; Sl 50 8 1Rs 11; Fl 2; Ez 41; Sl 92-93 8 2Rs 21; Hb 3; Os 14; Sl 139 8 2Cr 8; 3João; Hc 3; Lc 22 

9 2Sm 3; 1Co 14; Ez 12; Sl 51 9 1Rs 12; Fl 3; Ez 42; Sl 94 9 2Rs 22; Hb 4; Jl 1; Sl 140-141 9 2Cr 9; Judas; Sf 1; Lc 23 

10 2Sm 4-5; 1Co 15; Ez 13; Sl 

52-54 

10 1Rs 13; Fl 4; Ez 43; Sl 95-96 10 2Rs 23; Hb 5; Jl 2; Sl 142 10 2Cr 10; Ap 1; Sf 2; Lc 24 

11 2Sm 6; 1Co 16; Ez 14; Sl 55 11 1Rs 14; Cl 1; Ez 44; Sl 97-98 11 2Rs 24; Hb 6; Jl 3; Sl 143 11 2Cr 11-12; Ap 2; Sf 3; Jo 1 

12 2Sm 7; 2Co 1; Ez 15; Sl 56-57 12 1Rs 15; Cl 2; Ez 45; Sl 99-101 12 2Rs 25; Hb 7; Am 1; Sl 144 12 2Cr 13; Ap 3; Ag 1; Jo 2 

13 2Sm 8-9; 2Co 2; Ez 16; Sl 

58-59 

13 1Rs 16; Cl 3; Ez 46; Sl 102 13 1Cr 1-2; Hb 8; Am 2; Sl 145 13 2Cr 14-15; Ap 4; Ag 2; Jo 3 

14 2Sm 10; 2Co 3; Ez 17; Sl 60-

61 

14 1Rs 17; Cl 4; Ez 47; Sl 103 14 1Cr 3-4; Hb 9; Am 3; Sl 146-

147 

14 2Cr 16; Ap 5; Zc 1; Jo 4 

15 2Sm 11; 2Co 5; Ez 18; Sl 62-

63 

15 1Rs 18; 1Ts 1; Ez 48; Sl 104 15 1Cr 5-6; Hb 10; Am 4; Sl 148-

150 

15 2Cr 17; Ap 6; Zc 2; Jo 5 

16 2Sm 12; 2Co 5; Ez 19; Sl 64-

65 

16 1Rs 19; 1Ts 2; Dn 1; Sl 105 16 1Cr 7-8; Hb 11; Am 5; Lc 1.1-

38 

16 2Cr 18; Ap 7; Zc 3; Jo 6 

17 2Sm 13; 2Co 6; Ez 20; Sl 66-

67 

17 1Rs 20; 1Ts 3; Dn 2; Sl 106 17 1Cr 9-10; Hb 12; Am 6; Lc 

1.39-80 

17 2Cr 19-20; Ap 8; Zc 4; Jo 7 

18 2Sm 14; 2Co 7; Ez 21; Sl 68 18 1Rs 21; 1Ts 4; Dn 3; Sl 107 18 1Cr 11-12; Hb 13; Am 7; Lc 2 18 2Cr 21; Ap 9; Zc 5; Jo 8 

19 2Sm 15; 2Co 8; Ez 22; Sl 69 19 1Rs 22; 1Ts 5; Dn 4; Sl 108-

109 

19 1Cr 13-14; Tg 1; Am 8; Lc 3 19 2Cr 22-23; Ap 10; Zc 6; Jo 9 

20 2Sm 16; 2Co 9; Ez 23; Sl 70-

71 

20 2Rs 1; 2Ts 1; Dn 5; Sl 110-111 20 1Cr 15; Tg 2; Am 9; Lc 4 20 2Cr 24; Ap 11; Zc 7; Jo 10 

21 2Sm 17; 2Co 10; Ez 24; Sl 72 21 2Rs 2; 2Ts 2; Dn 6; Sl 112-113 21 1Cr 16; Tg 3; Obadias; Lc 5 21 2Cr 25; Ap 12; Zc 8; Jo 11 

22 2Sm 18; 2Co 11; Ez 25; Sl 73 22 2Rs 3; 2Ts 3; Dn 7; Sl 114-115 22 1Cr 17; Tg 4; Jn 1; Lc 6 22 2Cr 26; Ap 13; Zc 9; Jo 12 

23 2Sm 19; 2Co 12; Ez 26; Sl 74 23 2Rs 4; 1Tm 1; Dn 8; Sl 116 23 1Cr 18; Tg 5; Jn 2; Lc 7 23 2Cr 27-28; Ap 14; Zc 10; Jo 13 

24 2Sm 20; 2Co 13; Ez 27; Sl 

75-76 

24 2Rs 5; 1Tm 2; Dn 9; Sl 117-118 24 1Cr 19-20; 1Pe 1; Jn 3; Lc 8 24 2Cr 29; Ap 15; Zc 11; Jo 14 

25 2Sm 21; Gl 1; Ez 28; Sl 77 25 2Rs 6; 1Tm 3; Dn 10; Sl 119.1-

24 

25 1Cr 21; 1Pe 2; Jn 4; Lc 9 25 2Cr 30; Ap 16; Zc 12.1-13.1; Jo 

15 

26 2Sm 22; Gl 2; Ez 29; Sl 78 26 2Rs 7; 1Tm 4; Dn 11; Sl 119.25-

72 

26 1Cr 22; 1Pe 3; Mq 1; Lc 10 26 2Cr 31; Ap 17; Zc 13.2-9; Jo 16 

27 2Sm 23; Gl 3; Ez 30 27 2Rs 8; 1Tm 5; Dn 12 27 1Cr 23; 1Pe 4; Mq 2; Lc 11 27 2Cr 32; Ap 18; Zc 14; Jo 17 

28 2Sm 24; Gl 4; Ez 31; Sl 79 28 2Rs 9; 1Tm 6; Os 1; Sl 119.73-

96 

28 1Cr 24-25; 1Pe 5; Mq 3; Lc 12 28 2Cr 33; Ap 19; Ml 1; Jo 18 

29 1Rs 1; Gl 5; Ez 32; Sl 80 29 2Rs 10; 2Tm 1; Os 2; Sl 

119.97-120 

29 1Cr 26-27; 2Pe 1; Mq 4; Lc 13 29 2Cr 34; Ap 20; Ml 2; Jo 19 

30 1Rs 2; Gl 6; Ez 33; Sl 81-82 30 2Rs 11-12; 2Tm 2; Os 3-4; Sl 

119.121-144 

30 1Cr 28; 2Pe 2; Mq 5; Lc 14 30 2Cr 35; Ap 21; Ml 3; Jo 20 

31  31 2Rs 13; 2Tm 3; Os 5-6; Sl 

119.145-176 

31  31 2Cr 36; Ap 22; Ml 4; Jo 21 
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 1) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 1        MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4 

1 Gn 1, Mt 1 1 Gn 33, Mc 4 1 Ex 12.22-51, Lc 15 1 Lv 4, Sl 1-2 

2 Gn 2, Mt 2 2 Gn 34, Mc 5 2 Ex 13, Lc 16 2 Lv 5, Sl 3-4 

3 Gn 3, Mt 3 3 Gn 35-36, Mc 6 3 Ex 14, Lc 17 3 Lv 6, Sl 5-6 

4 Gn 4, Mt 4 4 Gn 37, Mc 7 4 Ex 15, Lc 18 4 Lv 7, Sl 7-8 

5 Gn 5, Mt 5 5 Gn 38, Mc 8 5 Ex 16, Lc 19 5 Lv 8, Sl 9 

6 Gn 6, Mt 6 6 Gn 39, Mc 9 6 Ex 17, Lc 20 6 Lv 9, Sl 10 

7 Gn 7, Mt 7 7 Gn 40, Mc 10 7 Ex 18, Lc 21 7 Lv 10, Sl 11-12 

8 Gn 8, Mt 8 8 Gn 41, Mc 11 8 Ex 19, Lc 22 8 Lv 11-12, Sl 13-14 

9 Gn 9-10, Mt 9 9 Gn 42, Mc 12 9 Ex 20, Lc 23 9 Lv 13, Sl 15-16 

10 Gn 11, Mt 10 10 Gn 43, Mc 13 10 Ex 21, Lc 24 10 Lv 14, Sl 17 

11 Gn 12, Mt 11 11 Gn 44, Mc 14 11 Ex 22, Jo 1 11 Lv 15, Sl 18 

12 Gn 13, Mt 12 12 Gn 45, Mc 15 12 Ex 23, Jo 2 12 Lv 16, Sl 19 

13 Gn 14, Mt 13 13 Gn 46, Mc 16 13 Ex 24, Jo 3 13 Lv 17, Sl 20-21 

14 Gn 15, Mt 14 14 Gn 47, Lc 1.1-38 14 Ex 25, Jo 4 14 Lv 18, Sl 22 

15 Gn 16, Mt 15 15 Gn 48, Lc 1.39-80 15 Ex 26, Jo 5 15 Lv 19, Sl 23-24 

16 Gn 17, Mt 16 16 Gn 49, Lc 2 16 Ex 27, Jo 6 16 Lv 20, Sl 25 

17 Gn 18, Mt 17 17 Gn 50, Lc 3 17 Ex 28, Jo 7 17 Lv 21, Sl 26-27 

18 Gn 19, Mt 18 18 Ex 1, Lc 4 18 Ex 29, Jo 8 18 Lv 22, Sl 28-29 

19 Gn 20, Mt 19 19 Ex 2, Lc 5 19 Ex 30, Jo 9 19 Lv 23, Sl 30 

20 Gn 21, Mt 20 20 Ex 3, Lc 6 20 Ex 31, Jo 10 20 Lv 24, Sl 31 

21 Gn 22, Mt 21 21 Ex 4, Lc 7 21 Ex 32, Jo 11 21 Lv 25, Sl 32 

22 Gn 23, Mt 22 22 Ex 5, Lc 8 22 Ex 33, Jo 12 22 Lv 26, Sl 33 

23 Gn 24, Mt 23 23 Ex 6, Lc 9 23 Ex 34, Jo 13 23 Lv 27, Sl 34 

24 Gn 25, Mt 24 24 Ex 7, Lc 10 24 Ex 35, Jo 14 24 Nm 1, Sl 35 

25 Gn 26, Mt 25 25 Ex 8, Lc 11 25 Ex 36, Jo 15 25 Nm 2, Sl 36 

26 Gn 27, Mt 26 26 Ex 9, Lc 12 26 Ex 37, Jo 16 26 Nm 3, Sl 37 

27 Gn 28, Mt 27 27 Ex 10, Lc 13 27 Ex 38, Jo 17 27 Nm 4, Sl 38 

28 Gn 29, Mt 28 28 Ex 11.1-12.21, Lc 14 28 Ex 39, Jo 18 28 Nm 5, Sl 39 

29 Gn 30, Mc 1 29  29 Ex 40, Jo 19 29 Nm 6, Sl 40-41 

30 Gn 31, Mc 2 30  30 Lv 1, Jo 20 30 Nm 7, Sl 42-43 

31 Gn 32, Mc 3 31  31 Lv 2-3, Jo 21 31  
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 2) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 5      MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 

1 Nm 8, Sl 44 1 Dt 5,Sl 88 1 Js 3, Sl 126-128 1 Jz 15, At 19 

2 Nm 9, Sl 45 2 Dt 6, Sl 89 2 Js 4, Sl 129-131 2 Jz 16, At 20 

3 Nm 10, Sl 46-47 3 Dt 7, Sl 90 3 Js 5.1-6.5, Sl 132-134 3 Jz 17, At 21 

4 Nm 11, Sl 48 4 Dt 8, Sl 91 4 Js 6.6-27, Sl 135-136 4 Jz 18, At 22 

5 Nm 12-13, Sl 49 5 Dt 9, Sl 92-93 5 Js 7, Sl 137-138 5 Jz 19, At 23 

6 Nm 14, Sl 50 6 Dt 10, Sl 94 6 Js 8, Sl 139 6 Jz 20, At 24 

7 Nm 15, Sl 51 7 Dt 11, Sl 95-96 7 Js 9, Sl 140-141 7 Jz 21, At 25 

8 Nm 16, Sl 52-54 8 Dt 12, Sl 97-98 8 Js 10, Sl 142-143 8 Rt 1, At 26 

9 Nm 17-18, Sl 55 9 Dt 13-14, Sl 99-101 9 Js 11, Sl 144 9 Rt 2, At 27 

10 Nm 19, Sl 56-57 10 Dt 15, Sl 102 10 Js 12-13, Sl 145 10 Rt 3-4, At 28 

11 Nm 20, Sl 58-59 11 Dt 16, Sl 103 11 Js 14-15, Sl 146-147 11 1Sm 1, Rm 1 

12 Nm 21, Sl 60-61 12 Dt 17, Sl 104 12 Js 16-17, Sl 148 12 1Sm 2, Rm 2 

13 Nm 22, Sl 62-63 13 Dt 18, Sl 105 13 Js 18-19, Sl 149-150 13 1Sm 3, Rm 3 

14 Nm 23, Sl 64-65 14 Dt 19, Sl 106 14 Js 20-21, At 1 14 1Sm 4, Rm 4 

15 Nm 24, Sl 66-67 15 Dt 20, Sl 107 15 Js 22, At 2 15 1Sm 5-6, Rm 5 

16 Nm 25, Sl 68 16 Dt 21, Sl 108-109 16 Js 23, At 3 16 1Sm 7-8, Rm 6 

17 Nm 26, Sl 69 17 Dt 22, Sl 110-111 17 Js 24, At 4 17 1Sm 9, Rm 7 

18 Nm 27, Sl 70-71 18 Dt 23, Sl 112-113 18 Jz 1, At 5 18 1Sm 10, Rm 8 

19 Nm 28, Sl 72 19 Dt 24, Sl 114-115 19 Jz 2, At 6 19 1Sm 11, Rm 9 

20 Nm 29, Sl 73 20 Dt 25, Sl 116 20 Jz 3, At 7 20 1Sm 12, Rm 10 

21 Nm 30, Sl 74 21 Dt 26, Sl 117-118 21 Jz 4, At 8 21 1Sm 13, Rm 11 

22 Nm 31, Sl 75-76 22 Dt 27.1-28.19, Sl 119.1-24 22 Jz 5, At 9 22 1Sm 14, Rm 12 

23 Nm 32, Sl 77 23 Dt 28.20-68, Sl 119.25-48 23 Jz 6, At 10 23 1Sm 15, Rm 13 

24 Nm 33, Sl 78.1-37 24 Dt 29, Sl 119.49-72 24 Jz 7, At 11 24 1Sm 16, Rm 14 

25 Nm 34, Sl 78.38-72 25 Dt 30, Sl 119.73-96 25 Jz 8, At 12 25 1Sm 17, Rm 15 

26 Nm 35, Sl 79 26 Dt 31, Sl 119.97-120 26 Jz 9, At 13 26 1Sm 18, Rm 16 

27 Nm 36, Sl 80 27 Dt 32, Sl 119.121-144 27 Jz 10.1-11.11 27 1Sm 19, 1Co 1 

28 Dt 1, Sl 81-82 28 Dt 33-34, Sl 119.145-176 28 Jz 11.12-40 28 1Sm 20, 1Co 2 

29 Dt 2, Sl 83-84 29 Js 1, Sl 120-122 29 Jz 12, At 16 29 1Sm 21-22, 1Co 3 

30 Dt 3, Sl 85 30 Js 2, Sl 123-125 30 Jz 13, At 17 30 1Sm 23, 1Co 4 

31 Dt 4, Sl 86-87 31  31 Jz 14, At 18 31 1Sm 24, 1Co 5 
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 3) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 9        MÊS 10  MÊS 11  MÊS 12 

1 1Sm 25, 1Co 6 1 1Re 3, Ef 1 1 2Re 14, 2Tm 4 1 1Cr 29, 2Pe 3 

2 1Sm 26, 1Co 7 2 1Re 4-5, Ef 2 2 2Re 15, Tt 1 2 2Cr 1, 1Jo 1 

3 1Sm 27, 1Co 8 3 1Re 6, Ef 3 3 2Re 16, Tt 2 3 2Cr 2, 1Jo 2 

4 1Sm 28, 1Co 9 4 1Re 7, Ef 4 4 2Re 17, Tt 3 4 2Cr 3-4, 1Jo 3 

5 1Sm 29-30, 1Co 10 5 1Re 8, Ef 5 5 2Re 18, Fm 5 2Cr 5.1-6.11, 1Jo 4 

6 1Sm 31, 1Co 11 6 1Re 9, Ef 6 6 2Re 19, Hb 1 6 2Cr 6.12-42, 1Jo 5 

7 2Sm 1, 1Co 12 7 1Re 10, Fp1 7 2Re 20, Hb 2 7 2Cr 7, 2Jo 

8 2Sm 2, 1Co 13 8 1Re 11, Fp2 8 2Re 21, Hb 3 8 2Cr 8, 3Jo 

9 2Sm 3, 1Co 14 9 1Re 12, Fp3 9 2Re 22, Hb 4 9 2Cr 9, Jd 

10 2Sm 4-5, 1Co 15 10 1Re 13, Fp4 10 2Re 23, Hb 5 10 2Cr 10, Ap 1 

11 2Sm 6, 1Co 16 11 1Re 14, Cl 1 11 2Re 24, Hb 6 11 2Cr 11-12, Ap 2 

12 2Sm 7, 2Co 1 12 1Re 15, Cl 2 12 2Re 25, Hb 7 12 2Cr 13, Ap 3 

13 2Sm 8-9, 2Co 2 13 1Re 16, Cl 3 13 1Cr 1-2, Hb 8 13 2Cr 14-15, Ap 4 

14 2Sm 10, 2Co 3 14 1Re 17, Cl 4 14 1Cr 3-4, Hb 9 14 2Cr 16, Ap 5 

15 2Sm 11, 2Co 4 15 1Re 18, 1Ts 1 15 1Cr 5-6, Hb 10 15 2Cr 17, Ap 6 

16 2Sm 12, 2Co 5 16 1Re 19, 1Ts 2 16 1Cr 7-8, Hb 11 16 2Cr 18, Ap 7 

17 2Sm 13, 2Co 6 17 1Re 20, 1Ts 3 17 1Cr 9-10, Hb 12 17 2Cr 19-20, Ap 8 

18 2Sm 14, 2Co 7 18 1Re 21, 1Ts 4 18 1Cr 11-12, Hb 13 18 2Cr 21, Ap 9 

19 2Sm 15, 2Co 8 19 1Re 22, 1Ts 5 19 1Cr 13-14, Tg 1 19 2Cr 22-23, Ap 10 

20 2Sm 16, 2Co 9 20 2Re 1, 2Ts 1 20 1Cr 15, Tg 2 20 2Cr 24, Ap 11 

21 2Sm 17, 2Co 10 21 2Re 2, 2Ts 2 21 1Cr 16, Tg 3 21 2Cr 25, Ap 12 

22 2Sm 18, 2Co 11 22 2Re 3, 2Ts 3 22 1Cr 17, Tg 4 22 2Cr 26, Ap 13 

23 2Sm 19, 2Co 12 23 2Re 4, 1Tm 1 23 1Cr 18, Tg 5 23 2Cr 27-28, Ap 14 

24 2Sm 20, 2Co 13 24 2Re 5, 1Tm 2 24 1Cr 19-20, 1Pe 1 24 2Cr 29, Ap 15 

25 2Sm 21, Gl 1 25 2Re 6, 1Tm 3 25 1Cr 21, 1Pe 2 25 2Cr 30, Ap 16 

26 2Sm 22, Gl 2 26 2Re 7, 1Tm 4 26 1Cr 22, 1Pe 3 26 2Cr 31, Ap 17 

27 2Sm 23, Gl 3 27 2Re 8, 1Tm 5 27 1Cr 23, 1Pe 4 27 2Cr 32, Ap 18 

28 2Sm 24, Gl 4 28 2Re 9, 1Tm 6 28 1Cr 24-25, 1Pe 5 28 2Cr 33, Ap 19 

29 1Re 1, Gl 5 29 2Re 10, 2Tm 1 29 1Cr 26-27, 2Pe 1 29 2Cr 34, Ap 20 

30 1Re 2, Gl 6 30 2Re 11-12, 2Tm 2 30 1Cr 28, 2Pe 2 30 2Cr 35, Ap 21 

31  31 2Re 13, 2Tm 3 31  31 2Cr 36, Ap 22 
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 4) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 13        MÊS 14  MÊS 15  MÊS 16 

1 Ed 1, At 1 1 Es 9-10, Rm 4 1 Jó 30, 1Co 16 1 Pv 19, Cl 2 

2 Ed 2, At 2 2 Jó 1, Rm 5 2 Jó 31, 2Co 1 2 Pv 20, Cl 3 

3 Ed 3, At 3 3 Jó 2, Rm 6 3 Jó 32, 2Co 2 3 Pv 21, Cl 4 

4 Ed 4, At 4 4 Jó 3, Rm 7 4 Jó 33, 2Co 3 4 Pv 22, 1Ts 1 

5 Ed 5, At 5 5 Jó 4, Rm 8 5 Jó 34, 2Co 4 5 Pv 23, 1Ts 2 

6 Ed 6, At 6 6 Jó 5, Rm 9 6 Jó 35, 2Co 1 6 Pv 24, 1Ts 3 

7 Ed 7, At 7 7 Jó 6, Rm 10 7 Jó 36, 2Co 6 7 Pv 25, 1Ts 4 

8 Ed 8, At 8 8 Jó 7, Rm 11 8 Jó 37, 2Co 7 8 Pv 26, 1Ts 5 

9 Ed 9, At 9 9 Jó 8, Rm 12 9 Jó 38, 2Co 8 9 Pv 27, 2Ts 1 

10 Ed 10, At 10 10 Jó 9, Rm 13 10 Jó 39, 2Co 9 10 Pv 28, 2Ts 2 

11 Ne 1, At 11 11 Jó 10, Rm 14 11 Jó 40, 2Co 10 11 Pv 29, 2Ts 3 

12 Ne 2, At 12 12 Jó 11, Rm 15 12 Jó 41, 2Co 11 12 Pv 30, 1Tm 1 

13 Ne 3, At 13 13 Jó 12, Rm 16 13 Jó 42, 2Co 12 13 Pv 31, 1Tm 2 

14 Ne 4, At 14 14 Jó 13, 1Co 1 14 Pv 1, 2Co 13 14 Ec 1, 1Tm 3 

15 Ne 5, At 15 15 Jó 14, 1Co 2 15 Pv 2, Gl 1 15 Ec 2, 1Tm 4 

16 Ne 6, At 16 16 Jó 15, 1Co 3 16 Pv 3, Gl 2 16 Ec 3, 1Tm 5 

17 Ne 7, At 17 17 Jó 16-17, 1Co 4 17 Pv 4, Gl 3 17 Ec 4, 1Tm 6 

18 Ne 8, At 18 18 Jó 18, 1Co 5 18 Pv 5, Gl 4 18 Ec 5, 2Tm 1 

19 Ne 9, At 19 19 Jó 19, 1Co 6 19 Pv 6, Gl 5 19 Ec 6, 2Tm 2 

20 Ne 10, At 20 20 Jó 20, 1Co 7 20 Pv 7, Gl 6 20 Ec 7, 2Tm 3 

21 Ne 11, At 21 21 Jó 21, 1Co 8 21 Pv 8, Ef 1 21 Ec 8, 2Tm 4 

22 Ne 12, At 22 22 Jó 22, 1Co 9 22 Pv 9, Ef 2 22 Ec 9, Tt 1 

23 Ne 13, At 23 23 Jó 23, 1Co 10 23 Pv 10, Ef 3 23 Ec 10, Tt 2 

24 Es 1, At 24 24 Jó 24, 1Co 11 24 Pv 11, Ef 4 24 Ec 11, Tt 3 

25 Es 2, At 25 25 Jó 25-26, 1Co 12 25 Pv 12, Ef 5 25 Ec 12, Fm 1 

26 Es 3, At 26 26 Jó 27, 1Co 13 26 Pv 13, Ef 6 26 Ct 1, Hb 1 

27 Es 4, At 27 27 Jó 28, 1Co 14 27 Pv 14, Fp 1 27 Ct 2, Hb 2 

28 Es 5, At 28 28 Jó 29, 1Co 15 28 Pv 15, Fp 2 28 Ct 3, Hb 3 

29 Es 6, Rm 1 29  29 Pv 16, Fp 3 29 Ct 4, Hb 4 

30 Es 7, Rm 2 30  30 Pv 17, Fp 4 30 Ct 5, Hb 5 

31 Es 8, Rm 3 31  31 Pv 18, Cl 1 31  
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 5) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 17        MÊS 18  MÊS 19  MÊS 20 

1 Ct 6, Hb 6 1 Is 33, Ap 3 1 Is 63, Mt 11 1 Jr 28, Mc 14 

2 Ct 7, Hb 7 2 Is 34, Ap 4 2 Is 64, Mt 12 2 Jr 29, Mc 15 

3 Ct 8, Hb 8 3 Is 35, Ap 5 3 Is 65, Mt 13 3 Jr 30-31, Mc 16 

4 Is 1, Hb 9 4 Is 36, Ap 6 4 Is 66, Mt 14 4 Jr 32, Sl 1-2 

5 Is 2, Hb 10 5 Is 37, Ap 7 5 Jr 1, Mt 15 5 Jr 33, Sl 3-4 

6 Is 3-4, Hb 11 6 Is 38, Ap 8 6 Jr 2, Mt 16 6 Jr 34, Sl 5-6 

7 Is 5, Hb 12 7 Is 39, Ap 9 7 Jr 3, Mt 17 7 Jr 35, Sl 7-8 

8 Is 6, Hb 13 8 Is 40, Ap 10 8 Jr 4, Mt 18 8 Jr 36-45, Sl 9 

9 Is 7, Tg 1 9 Is 41, Ap 11 9 Jr 5, Mt 19 9 Jr 37, Sl 10 

10 Is 8.1-9.6, Tg 2 10 Is 42, Ap 12 10 Jr 6, Mt 20 10 Jr 38, Sl 11-12 

11 Is 9.7-10.4 11 Is 43, Ap 13 11 Jr 7, Mt 21 11 Jr 39, Sl 13-14 

12 Is 10.5-34 12 Is 44, Ap 14 12 Jr 8, Mt 22 12 Jr 40, Sl 15-16 

13 Is 11-12, Tg 5 13 Is 45, Ap 15 13 Jr 9, Mt 23 13 Jr 41, Sl 17 

14 Is 13, 1Pe 1 14 Is 46, Ap 16 14 Jr 10, Mt 24 14 Jr 42, Sl 18 

15 Is 14, 1Pe 2 15 Is 47, Ap 17 15 Jr 11, Mt 25 15 Jr 43, Sl 19 

16 Is 15, 1Pe 3 16 Is 48, Ap 18 16 Jr 12, Mt 26 16 Jr 44, Sl 20-21 

17 Is 16, 1Pe 4 17 Is 49, Ap 19 17 Jr 13, Mt 27 17 Jr 46, Sl 22 

18 Is 17-18, 1Pe 5 18 Is 50, Ap 20 18 Jr 14, Mt 28 18 Jr 47, Sl 23-24 

19 Is 19-20, 2Pe 1 19 Is 51, Ap 21 19 Jr 15, Mc 1 19 Jr 48, Sl 25 

20 Is 21, 2Pe 2 20 Is 52, Ap 22 20 Jr 16, Mc 2 20 Jr 49, Sl 26-27 

21 Is 22, 2Pe 3 21 Is 53, Mt 1 21 Jr 17, Mc 3 21 Jr 50, Sl 28-29 

22 Is 23, 1 Jo 1 22 Is 54, Mt 2 22 Jr 18, Mc 4 22 Jr 51, Sl 30 

23 Is 24, 1 Jo 2 23 Is 55, Mt 3 23 Jr 19, Mc 5 23 Jr 52, Sl 31 

24 Is 25, 1 Jo 3 24 Is 56, Mt 4 24 Jr 20, Mc 6 24 Lm 1, Sl 32 

25 Is 26, 1 Jo 4 25 Is 57, Mt 5 25 Jr 21, Mc 7 25 Lm 2, Sl 33 

26 Is 27, 1 Jo 5 26 Is 58, Mt 6 26 Jr 22, Mc 8 26 Lm 3, Sl 34 

27 Is 28, 2 Jo 1 27 Is 59, Mt 7 27 Jr 23, Mc 9 27 Lm 4, Sl 35 

28 Is 29, 3 Jo 1 28 Is 60, Mt 8 28 Jr 24, Mc 10 28 Lm 5, Sl 36 

29 Is 30, Jd 1 29 Is 61, Mt 9 29 Jr 25, Mc 11 29 Ez 1, Sl 37 

30 Is 31, Ap 1 30 Is 62, Mt 10 30 Jr 26, Mc 12 30 Ez 2, Sl 38 

31 Is 32, Ap 2 31  31 Jr 27, Mc 13 31 Ez 3, Sl 39 
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PLANO DE LEITURA BIENAL M’CHEYNE-CARSON (página 6) 

Por Robert Murray M'Cheyne e D. A. Carson – Bienal (dois anos) - 1x AT; 2x Sl e NT  

 

  MÊS 21       MÊS 22  MÊS 23  MÊS 24 

1 Ez 4, Sl 40-41 1 Ez 34, Sl 83-84 1 Os 7, Sl 120-122 1 Mq 6, Lc 15 

2 Ez 5, Sl 42-43 2 Ez 35, Sl 85 2 Os 8, Sl 123-125 2 Mq 7, Lc 16 

3 Ez 6, Sl 44 3 Ez 36, Sl 86 3 Os 9, Sl 126-128 3 Na 1, Lc 17 

4 Ez 7, Sl 45 4 Ez 37, Sl 87-88 4 Os 10, Sl 129-131 4 Na 2, Lc 18 

5 Ez 8, Sl 46-47 5 Ez 38, Sl 89 5 Os 11, Sl 132-134 5 Na 3, Lc 19 

6 Ez 9, Sl 48 6 Ez 39, Sl 90 6 Os 12, Sl 135-136 6 Hc 1, Lc 20 

7 Ez 10, Sl 49 7 Ez 40, Sl 91 7 Os 13, Sl 137-138 7 Hc 2, Lc 21 

8 Ez 11, Sl 50 8 Ez 41, Sl 92-93 8 Os 14, Sl 139 8 Hc 3, Lc 22 

9 Ez 12, Sl 51 9 Ez 42, Sl 94 9 Jl 1, Sl 140-141 9 Sf 1, Lc 23 

10 Ez 13, Sl 52-54 10 Ez 43, Sl 95-96 10 Jl 2, Sl 142 10 Sf 2, Lc 24 

11 Ez 14, Sl 55 11 Ez 44, Sl 97-98 11 Jl 3, Sl 143 11 Sf 3, Jo 1 

12 Ez 15, Sl 56-57 12 Ez 45, Sl 99-101 12 Am 1, Sl 144 12 Ag 1, Jo 2 

13 Ez 16, Sl 58-59 13 Ez 46, Sl 102 13 Am 2, Sl 145 13 Ag 2, Jo 3 

14 Ez 17, Sl 60-61 14 Ez 47, Sl 103 14 Am 3, Sl 146-147 14 Zc 1, Jo 4 

15 Ez 18, Sl 62-63 15 Ez 48, Sl 104 15 Am 4, Sl 148-150 15 Zc 2, Jo 5 

16 Ez 19, Sl 64-65 16 Dn 1, Sl 105 16 Am 5, Lc 1.1-38 16 Zc 3, Jo 6 

17 Ez 20, Sl 66-67 17 Dn 2, Sl 106 17 Am 6, Lc 1.39-80 17 Zc 4, Jo 7 

18 Ez 21, Sl 68 18 Dn 3, Sl 107 18 Am 7, Lc 2 18 Zc 5, Jo 8 

19 Ez 22, Sl 69 19 Dn 4, Sl 108-109 19 Am 8, Lc 3 19 Zc 6, Jo 9 

20 Ez 23, Sl 70-71 20 Dn 5, Sl 110-111 20 Am 9, Lc 4 20 Zc 7, Jo 10 

21 Ez 24, Sl 72 21 Dn 6, Sl 112-113 21 Ob, Lc 5 21 Zc 8, Jo 11 

22 Ez 25, Sl 73 22 Dn 7, Sl 114-115 22 Jn 1, Lc 6 22 Zc 9, Jo 12 

23 Ez 26, Sl 74 23 Dn 8, Sl 116 23 Jn 2, Lc 7 23 Zc 10, Jo 13 

24 Ez 27, Sl 75-76 24 Dn 9, Sl 117-118 24 Jn 3, Lc 8 24 Zc 11, Jo 14 

25 Ez 28, Sl 77 25 Dn 10, Sl 119.1-24 25 Jn 4, Lc 9 25 Zc 12.1-13.1, Jo 15 

26 Ez 29, Sl 78.1-37 26 Dn 11, Sl 119.25-48 26 Mq 1, Lc 10 26 Zc 13.2-9, Jo 16 

27 Ez 30, Sl 78.38-72 27 Dn 12, Sl 119.49-72 27 Mq 2, Lc 11 27 Zc 14, Jo 17 

28 Ez 31, Sl 79 28 Os 1, Sl 119.73-96 28 Mq 3, Lc 12 28 Ml 1, Jo 18 

29 Ez 32, Sl 80 29 Os 2, Sl 119.97-120 29 Mq 4, Lc 13 29 Ml 2, Jo 19 

30 Ez 33, Sl 81-82 30 Os 3-4, Sl 119.121-144 30 Mq 5, Lc 14 30 Ml 3, Jo 20 

31  31 Os 5-6, Sl 119.145-176 31  31 Ml 4, Jo 21 
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OUTROS LIVROS GRATUITOS 
 
 
OUTRAS ANTOLOGIAS DO MESMO ORGANIZADOR (apenas em 
formato eletrônico. Clique sobre os títulos para realizar o 
download): 
 

• 3 Irmãos Antologia (2006 - Textos de Gióia Júnior, Joanyr de Oliveira e 
J.T.Parreira). 

• Sabedoria: Breve Manual do Usuário (2008 - antologia de frases).  
• Antologia de Poesia Cristã em Língua Portuguesa (2008).  
• Águas Vivas Volume 1 (2009 – antologia reunindo textos de poetas 

evangélicos contemporâneos).  
• Antologia de Poesia Missionária Volume 1 (2010).  
• Águas Vivas volume 2 (2011).  
• Breve Antologia da Poesia Cristã Universal (2012).  
• A Poesia do Natal Antologia (2012).  
• Águas Vivas Volume 3 (2013).  
• Antologia de Poesia Missionária Volume 2 (2013).  
• Teatro Missionário – Peças Teatrais e Jograis sobre Missões e 

Evangelização para Igrejas Evangélicas (2013 – em colaboração com 
Vilma Aparecida de Oliveira Pires).  

• Revista Humorejo – Humor Gráfico Evangélico (2014 - charges, 
cartuns, caricaturas e HQ’s).  

• Segunda Guerra Mundial – Uma Antologia Poética (2014). 
• Águas Vivas Volume 4 (2015). 
• Hinário Hinos Missionários (2016).  
• Águas Vivas Volume 5 (2017). 
•  A Educação em 365 Frases (2017). 
• Amor, Esperança e Fé – Uma Antologia de Citações (2017). 
• Antologia de Poesia Missionária Volume 3 (2017). 
• COLEÇÃO 200 FRASES (Antologias de frases. Aqui há livros 

GRATUITOS [Reformadores, Paz] e livros PAGOS, estes comercializados 
na Amazon). Volumes já publicados (2017/2018/2020): AMOR – 
ESPERANÇA – FÉ – AMIZADE – SAINDO DA ZONA DE CONFORTO – 
REFORMADORES – ARTE – COMO UPAR A SUA VIDA – POLÍTICA – 
LITERATURA – PAZ – SABEDORIA CHINESA – BÍBLIA.  

• Dinâmicas Missionárias - Dinâmicas e quebra-gelos para promover a 
visão missionária em sua igreja, grupo e família (2018). 

• Frases UP! 250 Frases para motivar e iluminar o seu dia (2018). 
• Coleção 100 Frases: C. S. Lewis, Liev Tolstoi e Martin Luther King 

(2018); Blaise Pascal, G. K. Chesterton, Agostinho de Hipona e As 100 
Mais Belas Frases sobre o Perdão (2020). 

• Árvore – Uma Antologia Poética (2018). 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antologiaevangelica.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDeWpFR21mcjFkM2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDVFBBeGlsd04tWk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDOTNIOEFpc1E2cWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDczRiR1pzTmp5c2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDSlFRdUFuQ1RLelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDdmRzM2hQWi10Um8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDU2w1NURLU0xiZHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDUDF5ZTNrOTAwS0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDVVJZSHFJaENvZzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDSUxUeUhSN1FXMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDSUxUeUhSN1FXMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7a0F47uP9OHv-uLt0hjVJ_14NgLI3ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDcjRIOXRBUGo3aFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDZncxSUx1ODJkc0U/view?usp=sharing
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B0F-wUwMTQUDX2d0Q0tGdzNmMUE&export=download
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDbTRZRHZGaTJKRkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDdDRxRXVhVWVaNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDTTJ6THJXSmUzNUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyZUCZUPte7V_h9SYrtcHfrUfzlEUAnt/view?usp=sharing
https://www.amazon.com.br/dp/B073ZPV39L
https://www.amazon.com.br/dp/B073ZN3HNY
https://www.amazon.com.br/dp/B0742HYM2S
https://www.amazon.com.br/dp/B0743JZDZC
https://www.amazon.com.br/dp/B074BFHKZM
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDdWgwXzB4QXlTR28/view?usp=sharing
https://www.amazon.com.br/dp/B07JR33D83
https://www.amazon.com.br/dp/B07HZ644HP
https://www.amazon.com.br/dp/B07J112VT5
https://www.amazon.com.br/dp/B07JYPWT9Q
https://drive.google.com/file/d/1v8o10vbFmxWg9eJoZ-kfATriqnJ2EJSJ/view?usp=sharing
https://www.amazon.com.br/dp/B07N1PBJ71
https://www.amazon.com.br/dp/B086XCQBV9
https://drive.google.com/file/d/1-fJwySxhPOX0SpiTVDSI-Vjlw3UXNQK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fJwySxhPOX0SpiTVDSI-Vjlw3UXNQK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15avlnTACcA1TCpdpfqwuCblY7_5TE4lW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWCgUHHOtvvhDP7wSFY6J9BtUlDpKBMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRtlHIYfGqAap4wQIcnOwRxLjVZW3jNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-dzt-GIdayUIAnMPZkwKHta6j3_uqcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15w6mDNYpsRtrMMfDZp_gMNiXDiGYH5tt/view
https://drive.google.com/file/d/1Xx36pteiLgIGUJ0NNdkg3MDEMNevvMz5/view
https://drive.google.com/file/d/1ScsX6rIH86TqvUYg1OKZeNoFL1JksCl6/view
https://drive.google.com/file/d/1v1vra_Ngkxar0H0874gSipfmRc53Zi5K/view
https://drive.google.com/file/d/1v1vra_Ngkxar0H0874gSipfmRc53Zi5K/view
https://drive.google.com/file/d/1D0HJHDd1W083JLObfxo-zHaKqu4vxCDq/view?usp=sharing
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• O Livro e o Prazer da Leitura em 400 Citações (Amazon, 2018). 
• Poesia em 500 Citações (2018). 
• Páginas de Ouro da Oração (2019). 
• Sermões Missionários – Centenas de esboços de sermões sobre 

Evangelização e Missões (2019). 
• Ilustrações Missionárias – 777 Ilustrações sobre mordomia cristã e as 

obras de evangelização e missões (2020). 
• Ao Anjo da Igreja, Declama: Poemas aos Pastores de Deus (2020). 
• Poesia Evangélica em Literatura de Cordel – Uma antologia (2020). 
• Na Mesa Entre Irmãos – Receitas culinárias para uso em eventos 

missionários (2020). 
• 365 Frases de Martinho Lutero + As 95 Teses (2020). 
• Celebrando as Escrituras - Uma coletânea de recursos para vivermos e 

celebrarmos a Bíblia Sagrada (2020) 
 
 
LIVROS INDIVIDUAIS:  POESIA  

• Uma Abertura na Noite (2006).  
• A Blindagem Azul (2007).  
• CONTÉM: ARMAS PESADAS (2012).  
• Poemas da Guerra de Inverno (2012).  
• Deus Amanhecer (Editora VirtualBooks, 2013).  
• Poemas da Guerra de Inverno - Edição revista e ampliada (Clube de 

Autores, 2014).  
• PULSÁTIL – Poemas canhestros & prosas ambidestras (2014). 
• GRÃNADAS (2015). 
• Poemas de Amor em Trânsito (2018). 

 

LIVROS INDIVIDUAIS:  CONTOS / CRÔNICAS 
• O Pequeno Livro dos Mortos (Letras e Versos, 2015 / Amazon, 2018). 
• RODORISOS: Histórias hilariantes do dia-a-dia dos Rodoviários (Garcia, 

2017 / Amazon, 2018). 
 

EDITAMOS A REVISTA AMPLITUDE – Revista Cristã de Literatura e Artes 
(revista virtual, também gratuita). 
 

Mantemos mais de 10 blogs, dentre eles: 
 

• Poesia Evangélica – http://poesiaevanglica.blogspot.com  
• Veredas Missionárias – http://veredasmissionarias.blogspot.com  
• Arsenal do Crente – http://arsenaldocrente.blogspot.com  
• Mar Ocidental – http://marocidental.blogspot.com.br   
• Amor Scan – https://amorscan.blogspot.com  
O Poema Sem Fim (pessoal) – http://opoemasemfim.blogspot.com.br 
 
 

https://www.amazon.com.br/dp/B07JKFJ87B
https://drive.google.com/file/d/1Xkb24RdM3xDT16QY6n53ct2FM6Irnowy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mxk5CVpo7HjlBHBxVaNoQehSxvAsMMB3/view
https://drive.google.com/file/d/1TLBY0mcAFSZklcwy6qslr2KsYQChzVcq/view
https://drive.google.com/file/d/1TLBY0mcAFSZklcwy6qslr2KsYQChzVcq/view
https://drive.google.com/file/d/1dQQvDhZkzPTTeno3Sp9-GaeafNwYMW_5/view
https://drive.google.com/file/d/1dQQvDhZkzPTTeno3Sp9-GaeafNwYMW_5/view
https://drive.google.com/file/d/12hWTO66NxGMMDDtMOrnVBJJ762I1AzYB/view
https://drive.google.com/file/d/1rxiCs69B69bsMWe-t_UsKYhRzL6UNvW7/view
https://drive.google.com/file/d/1BdroTh201NXTmosiJF48gpX9IEHjnqP0/view
https://drive.google.com/file/d/1BdroTh201NXTmosiJF48gpX9IEHjnqP0/view
https://drive.google.com/file/d/1rfnHe1pSvvw9YKtNhQ7Bh6FXExjmiuvV/view
https://drive.google.com/file/d/1XCrmu3AKHaGT5RQfvOkTR9nYWOloGu59/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDdk80M0RhNE5jSlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDUVNpZVNYV0ZJUEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDQjdsUGZjZzZSS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDSElIb25aU051Wlk/view?usp=sharing
https://clubedeautores.com.br/livro/poemas-da-guerra-de-inverno#.XKiugf1KjIU
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDYkVOTTZpQjlPaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0F-wUwMTQUDZmRmUWtNQWlWZGc/view?usp=sharing
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_155455850848710&key=172579b97fa4d5e8c1a3c2918a03e499&libId=ju5jzsuo01012xfz000DAbkkihng2&loc=http%3A%2F%2Fazulcaudal.blogspot.com%2F2018%2F12%2Fpoemas-de-amor-em-transito-novo-livro.html&v=1&out=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1VaJfBzMXow4efqeh9xhppvQDgpZIyOrz%2Fview%3Fusp%3Dsharing&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=Azul%20Caudal%3A%20Poemas%20de%20Amor%20em%20Tr%C3%A2nsito%2C%20novo%20livro%20de%20Sammis%20Reachers&txt=CLIQUE%20AQUI
https://www.amazon.com.br/dp/B073ZPV55S
https://www.amazon.com.br/Rodorisos-Hist%C3%B3rias-hilariantes-dia-Rodovi%C3%A1rios-ebook/dp/B07BXDPZCQ
http://revistaamplitude.blogspot.com.br/
http://poesiaevanglica.blogspot.com/
http://veredasmissionarias.blogspot.com/
http://arsenaldocrente.blogspot.com/
http://marocidental.blogspot.com.br/
https://amorscan.blogspot.com/
http://opoemasemfim.blogspot.com.br/

