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Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristãos, desenvolvida para os
novos na Fé e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições podem ser
usadas igualmente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e
ministérios similares que trabalhem com novos cristãos. Esses estudos são designados
para um programa de educação individualizado. Um curso de treinamento do professor
está disponível para todos os interessados em usar estes materiais. Para mais informação
procure:
Desafio Jovem
Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP.
Cep: 13.500 - 162
Telefone: (19) 3534-1999
curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br
www.desafiojovemdobrasil.com.br
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Introdução
Qual é a razão de se ter ou aplicar a Disciplina de Leitura Bíblica? Se os novos cristãos
inseridos no seu ministério estão usando os Estudos em Grupo e os Estudos Pessoais
para Novos Cristãos, já começaram a ler a Bíblia e a memorizar os versículos referentes
a essas aulas. O principal propósito da Disciplina de Leitura Bíblica é ajudar os novos
cristãos a desenvolverem um hábito pessoal de leitura da Bíblia, livro por livro, de uma
forma sistemática. Todos concordamos que se deve dar muita importância, à Palavra de
Deus.
Para muitos de nós, os novos hábitos são difíceis de desenvolver. Se pudermos ajudar os
novos cristãos a desenvolverem um hábito forte de leitura da Bíblia a cada dia, então
será fácil para eles continuarem com essa atividade, mesmo depois de saírem do nosso
ministério.
Como podemos usar a Disciplina de Leitura Bíblica no nosso ministério?
Se o nosso ministério é um Centro do Desafio Jovem, ou ministério idêntico, que
contém um programa de internamento para o discipulado de novos cristãos, então esta
Disciplina pode encaixar-se facilmente nos Estudos Pessoais para Novos Cristãos. As
novas Folhas de Alvos diários têm um espaço para a sua leitura bíblica, podendo assim
estabelecer os seus objetivos, juntamente com a outra parte do trabalho para cada dia.
O seu ministério já pode ter um período de tempo especial para a Disciplina de Leitura
Bíblica. Tudo bem. Esse manual do aluno poderá encaixar-se facilmente nas suas aulas.
Uma terceira alternativa será os alunos usarem o manual da Disciplina de Leitura
Bíblica no seu tempo devocional. Se já existe uma hora calma para isso, este curso
pode ser usado facilmente nessa hora. Caso queira que os alunos relatem algum tipo de
informação, use as Folhas de Registro da Leitura Bíblica para você se manter informado
quanto ao progresso dos alunos.
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Usando os projetos especiais
Os projetos especiais estão designados para trazer variedade ao tempo de leitura da
Bíblia. O aborrecimento é um problema comum, e esses projetos podem ser feitos
regularmente (ou somente em ocasiões especiais) dependendo do que for mais útil.
Você pode preferir, que os alunos entreguem um trabalho completo uma vez por
semana, ou vários trabalhos por semana. Isso poderá ser escrito no Contrato de
Aprendizagem do Aluno.
Anotações do Professor sobre as respostas dos alunos da página 5 do manual do
aluno
As questões da página 4 do manual do aluno estão designadas para lhe proporcionar
uma visão breve sobre as versões da Bíblia que eles possuem e quais as porções que já
leram. Quando o aluno chega ao ponto de parar na página 7, você deve rever com ele a
informação que ele escreveu.
Qual é a tradução da Bíblia que eles deverão usar para essa Disciplina? Considere sobre
o que é melhor para esse aluno nesta altura. Muitos de nós, como professores, achamos
que é fácil exercermos as nossas preferências sobre estes novos cristãos, sem o cuidado
de observarmos o que será mais útil para eles. Se o seu aluno tem sérias dificuldades de
leitura, certamente ele será mais beneficiado usando a versão da Bíblia na Linguagem
de hoje, ou a Nova Versão Internacional, ou a Revista e Atualizada. Seja qual for a
versão que usarem, certifique-se que eles (os alunos) compreendem o que estão lendo.
Encoraje-os a usarem mais de uma versão.
Anotações do Professor sobre as respostas dos alunos da página 6 e 7 do manual do
aluno
As respostas deles a essas questões poderão lhe dar algumas informações sobre os
livros, que você poderá aplicar a eles, para ajudá-los no seu aconselhamento e
crescimento espiritual. Encoraje-os a procurarem respostas especificas que se
relacionem a esses problemas, à medida que forem lendo a Bíblia a cada dia.
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À medida que os problemas mais significativos, que controlam a vida dos alunos do seu
ministério, forem chamando a sua atenção, você pode desejar que eles acrescentem isso
à lista da página 6 e 7.
O uso da Folha de Alvos diários na Disciplina de Leitura Bíblica
As instruções da página 6 do manual do aluno afirmam que os alunos devem ler um
capítulo por dia da Bíblia. Eles precisam manter essa sequência na sua Folha de Alvos
Diários. Por isso, eles não podem ler cinco capítulos num só dia, ficando assim com
cinco dias adiantados. Mesmo que eles leiam mais do que um capítulo no mesmo dia,
eles necessitam ler, pelo menos, um capítulo da Bíblia até ao fim, segundo a sequência
sugerida.
Com que freqüência o aluno deverá ler a Bíblia?
Desejamos que cada novo cristão desenvolva um padrão ou hábito de leitura diária da
Bíblia. Obviamente não existe qualquer benefício mágico como resultado da leitura
diária da Palavra de Deus. Mas o que se pretende é que os novos cristãos recebam um
bom alimento espiritual a cada dia com essa experiência.
Também precisamos ser cuidadosos para não os sobrecarrega-los com demasiada
quantidade daquilo que é bom. Exigir que o aluno passe uma hora por dia lendo a Bíblia
pode ser tempo de mais para eles. Se um novo cristão quiser passar todo esse tempo
diariamente, não tem problema, desde que isso não se torne uma desculpa para evitar
outras responsabilidades importantes.
A maioria dos novos cristãos com quem trabalhamos conseguem ler um capítulo
da Bíblia em menos de 15 minutos.
O que fazer com os alunos que não sabem ler?
Se tiver alunos com níveis de leitura tão baixos que não possam ler a Bíblia, deverão
ouvi-la em aúdio, DVD ou cassete. Se for possível, adquira um conjunto de cds ou
DVDs da Bíblia numa tradução moderna. Se eles não conseguirem ler, as versões mais
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difíceis, também não conseguirão entender ao ouvir esse tipo de versão, devido ao seu
vocabulário e estrutura gramatical.
Ao mesmo tempo que escutam deverão seguir a leitura pelas suas Bíblias.
Gostaríamos de obter o seu parecer
Existem muitas formas de tirar vantagens do estudo da Bíblia. Gostaríamos que nos
enviasse novas idéias sobre a forma como esta Disciplina é usada no seu ministério.
Caso tenha outros trabalhos que ache serem úteis, por favor envie-nos. Gostaríamos de
inclui-los em futuras edições desse livro. Quaisquer sugestões referentes à forma como
essa Disciplina poderá ser melhorada serão bem vindas. Por favor, envie qualquer
sugestão ou idéia para curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br.

