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Introdução
Quando você recebe uma carta de um dos seus amigos, você se sente feliz não e
verdade? Você já passou pela experiência de esperar uma carta que nunca chega? Isso
poderá desencorajá-lo. Talvez você possa se perguntar se existe alguém que goste e se
importe com você realmente.
A Bíblia tem sido descrita como sendo uma carta de amor de Deus para os seus filhos.
Isso também inclui você, é claro! Você está prestes a começar uma jornada através das
Sagradas Escrituras. Esperamos que o tempo investido na leitura e estudo da Bíblia,
ajude você a conhecer melhor a Deus .
A Palavra de Deus é um livro que nos guia, com muitos conselhos práticos, sobre como
lidar com os nossos problemas e com muitas questões que nos preocupam, nas nossas
atividades diárias. Algumas das sugestões que Deus nos dá são simples e claras, que até
uma criança as compreenderia. Por outro lado, outros dos problemas que enfrentamos
não terão soluções de forma tão simples, então, teremos que analisar cuidadosamente a
situação e descobrir como é que Deus quer que nós a resolvamos .
A leitura da Bíblia não vai fazer com que a sua vida mude automaticamente. Vai tornáse parte dos seus pensamentos, e aprenderá a colocar em ação aquilo que ela diz a você.
A Verdade de Deus liberta-nos, mas essa liberdade advém de nós, colocarmos em
prática nas nossas vidas a Sua Verdade. Ter apenas muitos fatos bíblicos na nossa
mente, não vai mudar a nossa vida. O objetivo dessa Disciplina é que você se
familiarize com a Palavra de Deus e que comece a exerce-lá em sua vida diária.
Aprecie essa oportunidade! Deus Te Ama! Ele está entusiasmado por você estar
dispondo do seu tempo, lendo a Sua carta de amor, que foi escrita especialmente para
você. À medida que for abrindo a sua mente e o seu coração para Ele, Deus irá lhe
ajudar a compreendê-la cada vez mais.
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1. Marque a parte das Escrituras que você já leu:
Velho Testamento:
Todo
Algumas partes
Muito pouco
Nada

________
________
________
________

Novo Testamento:
Todo
Algumas partes
Muito pouco
Nada

________
________
________
________

2. Qual é a versão da sua Bíblia? Se você não tem certeza, procure na sua Bíblia; isso
vem bem especificado logo nas primeiras páginas. Por exemplo: Versão King
James, Nova Versão Internacional, Versão de João Ferreira de Almeida, Versão A
Bíblia Viva, Versão A Boa Nova ou Revista e Atualizada do Brasil.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Indique a versão da Bíblia que você tem preferência. Explique por que razão você
escolheu esta versão.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Você já tem um tempo pré-estabelecido para ler a Bíblia e para orar todos os dias?
Se sim, quando é esse tempo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Exponha se é difícil para você ler a versão da Bíblia a qual tem acesso:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. Se a sua resposta foi sim, talvez tenha o desejo de discutir com o seu professor
sobre qual será a versão da Bíblia mais adequada para que você obtenha melhor
compreensão. Se você é um novo cristão, talvez queira usar a versão Bíblia na
Linguagem de hoje. É muito mais simples, pois a sua linguagem é mais atual. Esta
versão também é muito útil para pessoas que tem pouco tempo para ler a Palavra de
Deus.

Instruções
Um dos objetivos principais desta Disciplina é que você deve ler todos os livros da
Bíblia. Ao todo, você ira ler sessenta e seis livros. Pode usar vários métodos para esta
Disciplina, no entanto, a não ser que o professor diga a você o contrário, siga as
instruções indicadas abaixo:
1. Leia pelo menos um capítulo por dia de um dos livros da Bíblia. Se você está
fazendo isso regularmente numa aula de Estudos Pessoais Para Novos Cristãos,
então faça um apontamento do capítulo na sua folha de alvos diários.
2. Tome nota do seu progresso numa folha.
3. Mantenha um caderno de anotações ou um diário, para escrever ali as passagens ou
assuntos da Bíblia que mais lhe tenha causado algum interesse.
4. Na página 8 você encontrará a seção dos Projetos Especiais. À medida que você for
lendo a Bíblia para esta Disciplina, você completar alguns desses projetos.
Aviso:
O aborrecimento pode ser um problema grave para aqueles que lêem a Bíblia. Uma das
formas de solucionar esse problema é variando o seu tempo de Estudo Bíblico. Tente
usar alguns dos Projetos Especiais ou então, use alguns métodos criados por você
mesmo.

1. Uma das melhores maneiras de tornar o seu Estudo Bíblico proveitoso e
entusiasmante é procurar formas de pôr em prática aquilo que você leu.
Primeiramente, leia a passagem bíblica e tente determinar o que Deus estava dizendo
àquelas pessoas, para quem o Livro foi escrito. Depois, leia-o novamente, tendo em
conta algumas questões ou problemas que você está enfrentando nas suas atividades
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diárias. Verifique se há princípios na Bíblia que podem ser aplicados à sua vida
pessoal.
2. Não seja egoísta! Outra maneira admirável de tornar o seu estudo interessante é
compartilhar com outras pessoas aquilo que você leu na palavra de Deus. Se tem
dificuldade em fazer amizades, esta é uma boa maneira de encontrar algo positivo e
edificante, sobre o qual possam falar. Por exemplo: se você está lutando contra a
tentação de falar sobre a sua vida passada de pecados, esta pode ser uma forma
poderosa para vencer essa tentação. Se o seu irmão está tendo dificuldades em ler a
Bíblia todos os dias, este poderá ser uma boa oportunidade de se ajudarem
mutuamente. Quando se encontrarem durante o dia, pergunte a ele o que ele leu e
como ele pensa aplicar o que leu em seu cotidiano.
Antes de continuar com este projeto, separe alguns minutos e responda às seguintes
questões:
1. Quais são as razões principais que te levam a ler a Bíblia? Enumere alguns dos
benefícios que você espera alcançar com essa Disciplina.
A. _________________________________________________________________
_______________________________________________________________
B. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
C. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Quais são as perguntas, problemas, áreas de interesse, que gostaria de aprender
através da leitura bíblica?
A. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
C. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Assinatura do Professor:__________________________________________________
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Projetos Especiais

Projetos Especiais
para a Disciplina de Leitura Bíblica
Ler a Bíblia é muito útil e pode tornar-se uma das partes mais interessantes do seu dia.
Por outro lado, não fique surpreendido se você se sentir aborrecido ao ler a Palavra de
Deus. É um problema muito comum, mas que pode ser resolvido com um pouco de
esforço da sua parte. Nas páginas seguintes, encontrará vários projetos, nos quais podem
trazer grande variação à sua leitura e estudo pessoal.
Projeto 1: Diários Pessoais, 9
Projeto 2: Jornalista de Notícias Bíblicas, 9
Projeto 3: Método do RQAP, 10
Projeto 4: Folha de Apontamentos da Leitura Bíblica, 11
Projeto 5: Escreva a sua Própria Versão das Escrituras, 12
Projeto 6: Deus, o Homem, o Meu Projeto, 13
Projeto 7: Livro de Perguntas, 13
Projeto 8: A Promessa de Deus para Mim, 14
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Projeto 1: Diários Pessoais
Este projeto te da algumas idéias sobre o que incluir no seu diário ou no seu caderno de
anotações. Depois de ler as escrituras, use o seguinte guia de leitura, para decidir o que
escrever no seu resumo pessoal, sobre aquilo que tenha lido:
1. Escreva os seus comentários pessoais. Seja você mesmo nesse resumo e fale sobre
como as escrituras estão lhe ajudando. Relate o que você está aprendendo com este
livro.

2. Reaja à passagem. Não registre simplesmente aquilo que o capítulo diz. De as suas
opiniões: se concorda ou discorda com o que esta escrito? Explique porque. Use
exemplos da sua vida, ou da vida de outros que lhe rodeiam, que concordam com o
que está escrito ou que discordam;

3. Avalie a escritura. É entediante ou interessante? Foi útil? Você recomendaria a
alguém? Sim ou não?

4. Escreva suas idéias sobre como colocar em prática, na sua vida, aquilo que você está
aprendendo com na escritura. Ao se referir a essas idéias e objetivos, exponha-os de
maneira bem específica.

Este projeto é muito parecido com as instruções dadas no Diário Pessoal, que se
encontra na Disciplina de Leitura Pessoal. Para maiores informações e exemplos,
consulte esse livro. Se ainda não o tem, o seu professor o providenciará.

Projeto 2: Jornalista de Notícias Bíblicas
Leia as escrituras e imagine como seria se você estivesse presente no momento em que
ocorreram esses eventos.
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1. Imagine que você é um jornalista e está escrevendo um artigo para um jornal, sobre
as coisas que estão relatadas nas Escrituras que acabou de ler. Certifique-se de que
ira explicar corretamente aos leitores a evolução desses eventos. Por quais razões
aconteceram? Onde ocorreram? Quando é que isso aconteceu? Não se tratando de
um incidente, o que o autor esta querendo dizer com essas palavras? (Exemplo:
Tiago 1).
2. A seguir, com palavras suas, faça um resumo daquilo que está acontecendo nessa
passagem. Explique a razão dela ser tão importante. Você é livre para expressar suas
opiniões. Muitas vezes, as revistas e os jornais têm uma seção onde as opiniões
pessoais do jornalista ou o editor vem expressas.
3. Escreva todas as questões que lhe ocorrerem sobre a passagem. Depois peça ao seu
professor que lhe ajude a encontrar as respostas.
4. Escreva tudo o que Deus disse a você sobre essa Palavra.
5. Escreva uma oração a Deus, relatando a Ele as coisas discutidas na Sua Palavra.

Projeto 3: Método do RQAP
O título desse trabalho é formado pelas primeiras letras das quatro palavras chaves,
usadas para descrever este projeto de estudo bíblico. Leia em primeiro lugar a
passagem. Depois leia novamente e extraia alguns assuntos usando as seguintes
diretrizes:
1. Resumo
a) Atribua um título à passagem que você leu hoje.
b) Explique o contexto em breves palavras. Quando e onde ocorreram estes
acontecimentos?
c) Reescreva a passagem com suas próprias palavras.
2. Questões
Escreva todas as questões que você possa ter sobre esse texto.
Use a sua imaginação. Não se limite a fazer perguntas que para você não têm
resposta.
Escreva quaisquer perguntas, nas quais você pensa que os outros podem não ter
respostas. Quanto mais perguntas você escrever, mais a sua maneira de pensar
poderá ser estimulada e isso lhe ajudará a descobrir novos conceitos sobre essa
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passagem. As questões que começam com: "Como" e "Porquê" poderão lhe ajudar a
investigar as verdades mais profundas das Escrituras.
3. Aplicação Pessoal
a) Descreva em breves palavras as coisas que Deus tem falado com você através
desta passagem. Escolha pelo menos uma coisa especial que você possa
aplicar à sua vida hoje. Amanhã escreva sobre como você foi capaz de usar
estes objetivos na sua vida hoje.
b) Enumere as coisas que gostaria de dizer a Deus com relação a esta passagem.
Escreva uma oração a Deus.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Projeto 4: Ficha de Anotações da Leitura Bíblica
Você já pode ter recebido o manual do aluno para a Disciplina de Personalização da
Pregação de Domingo. Nesse manual você irá encontrar instruções e uma cópia da ficha
usada para fazer anotações de uma pregação. A Ficha de Anotações da Leitura Bíblica é
basicamente idêntica, mas foi adaptada para tirar anotações do texto que você está
lendo.
Uma forma de tornar este trabalho mais significativo será discutir as suas descobertas
com mais alguém. Quando tirar tempo para compartilhar isso com outra pessoa, as
verdades da Escrituras se tornarão mais claras para você. Esta também é uma boa
maneira de manter conversas edificantes com outros novos cristãos, o que irá ajudar a
ambos.
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Eis aqui um exemplo da Ficha de Anotações da Leitura Bíblica. (Instruções adicionais
em itálico)
Ficha de Anotações da Leitura Bíblica
Texto Bíblico__________________ Nome do Aluno____________________________
Data

__________________

1. Esboço da Passagem Bíblica
(pontos principais)
Após ler toda a passagem,
atribui um título. Depois
enumere os pontos principais
ou seções do texto. Acrescente
quaisquer outras anotações
que você sente que lhe
ajudarão a relembrar o
assunto da Palavra

2. Coisas que eu gosto – idéias que me
ajudam; Idéias que são novas para mim
3. As minhas questões (inclui coisas que você
não compreende ou explique porque não
concorda com a passagem).
Inclua nessa seção qualquer questão sobre
esse texto. Se você não concorda com
alguma coisa, anote isso.
4. Mais assuntos que eu desejo estudar.
5. Idéias de aplicação Pessoal

Uma das razões principais, pela qual lemos a Bíblia, é para descobrir formas de usar a
verdade de Deus no nosso dia-a-dia. Procurar idéias de aplicação pessoal pode ser
muitas vezes difícil, mas vale a pena o esforço. A folha de trás do seu manual da
Disciplina de Memorização de Escrituras contém informações adicionais sobre como
estabelecer bons alvos de aplicação pessoal

Projeto 5: Escreva a sua própria versão da Passagem
Colocar a Passagem nas suas próprias palavras é uma forma excelente de ter a certeza
que você compreendeu o que Deus está dizendo. Qualquer pessoa pode ler um capítulo
da Bíblia e colocá-lo em duas ou três frases que descrevam o que acontece naqueles
versículos. Mas essa atividade pode não ajudar muito a esclarecer o conteúdo do texto.
No entanto, se tirar um tempo para ler todo o capítulo, versículo a versículo, e escrever
a sua própria paráfrase (significa: reescrever o texto nas suas próprias palavras),
provavelmente você descobrirá, como muitos outros, que esse método de estudo da
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Bíblia pode realmente lhe ajudar a crescer. Considere cuidadosamente cada versículo e
examine o que ele lhe diz.
Outra variante deste projeto é escrever a paráfrase, de tal maneira, que possa ser fácil
para qualquer pessoa compreendê-la. Por exemplo: poderia escrever uma paráfrase, de
forma que uma criança de 8 anos a compreendesse facilmente. Ou tentar escrevê-la a
um amigo seu que nunca tenha lido a Bíblia, e que ficaria confundido com o tipo de
linguagem antiga que algumas versões da Bíblia apresentam.
A sua paráfrase pode também ser direcionada para si próprio. Escreve-a de maneira que
lhe fale diretamente sobre as situações que esteja enfrentando atualmente.

Projeto 6: O Projeto de Deus, do Homem, e o Meu.
Este é um projeto simples que pode lhe ajudar a descobrir algumas verdades básicas em
tudo o que você ler na Bíblia. Você pode achar útil escrever as respostas de cada uma
das questões seguintes após ler a passagem:
1.

Indique o que esta passagem fala sobre Deus.

2.

Diga o que diz este(s) versículo(s) sobre o homem.

3.

Fale sobre o que essa passagem diz que você pode fazer.

Projeto 7: Livro de Perguntas
Uma maneira muito simples de se tirar mais proveito de uma passagem bíblica é ter
uma lista de questões sempre em mente. Abaixo você vai encontrar uma lista de
perguntas, que você poderá usar para aprofundar idéias sobre o texto bíblico que você
estiver lendo. Você pode escrever essas questões em uma folha e tê-las sempre dentro
da sua Bíblia. Se você gosta de escrever, talvez possa anotar as respostas de cada
pergunta numa folha, de forma que esse método o levará a descobrir mais das verdade
de Deus na sua leitura da Bíblica.
1. Qual é o propósito principal desse capítulo (ou seção da passagem)?
2. Existe algo que eu não compreendo nesse trecho da Bíblia?
3. Como é que se encaixa com o resto da Palavra de Deus?
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4. Avise-me de algum erro que eu possa evitar?
5. Sugere-me algum exemplo a seguir?
6. Existem aqui algumas promessas a cumprir?
7. O que é que ensina sobre o caráter de Cristo?
8. Quais são os princípios que eu posso tirar desse versículo?
9. Como é que posso aplicar isto à minha vida hoje?
10. Qual é a minha oração como resultado do estudo dessa passagem?
Algumas questões não se aplicarão a todos os trechos bíblicos que você ler. Se você
tiver dificuldades com algumas dessas questões, pergunte ao seu professor ou a um
amigo que possa lhe ajudar a encontrar a resposta.

Projeto 8: A Promessa de Deus Para Mim
Olhar para as promessas de Deus na Bíblia pode ser um método muito encorajador de
estudar. Este projeto lhe ajudará a identificar formas práticas de fazer com que as
promessas de Deus funcionem na sua vida.
1. Escreva a promessa dada nessa passagem.
2. Complete a frase.
"O que eu gosto nessa promessa é_______________________________________.”
3. Descreva uma situação que você esteja vivenciando atualmente, pela qual você
necessite da ajuda que Deus prometeu e que está inserida nesses versículos.
4. Qual é a sua parte? O que você fará para que Deus possa cumprir a Sua promessa
nessa situação?
5. Hora de celebrar. Escreva o que aconteceu quando você provou e descobriu e teve a
certeza que Deus cumpre as Suas promessas.
Nota Especial
Você tem algumas idéias ou métodos que possam ajudar a aproveitar melhor o tempo
de leitura bíblica? Se a resposta for positiva, gostaríamos de ouvi-las. Envie as suas
idéias para currículo@desafiojovemdobrasil.com.br.
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Leitura Bíblica
Folhas de Registro
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Folhas de Registro para a Leitura Bíblica
Esta seção contém a lista dos primeiros livros da Bíblia que será lido nessa Disciplina.
Você já pode ter lido alguns desses livros. Tudo bem. Talvez queira explicar isso ao seu
professor. Lembre-se apenas que de cada vez que lemos um livro da Bíblia podemos
aprender alguma coisa nova de Deus.
As folhas seguintes de registro para cada livro foram criadas para que você possa
manter uma ordem em cada capítulo que ler. Escreva a data em que você terminar de ler
cada capítulo, na linha em frente ao número do capítulo.
Se estiver utilizando qualquer um dos projetos especiais ao mesmo tempo que estiver
lendo os capítulos, coloque o número do projeto na mesma linha em que colocar a data
de término da leitura do capítulo.
Na sua Ficha de Alvos Diários deve haver um lugar para escrever os seus alvos de
leitura para cada dia.

Marcos,
Tiago,
Filipenses,
Gálatas,
Rute,
Jonas,
João,
I Pedro,
II Pedro ,
I João,
II e III João,
I Samuel,
Lucas,
Atos,

pg. 17
pg. 17
pg. 18
pg. 18
pg. 19
pg. 19
pg. 20
pg. 21
pg. 21
pg. 22
pg. 22
pg. 23
pg. 24
pg. 25

17

Folha de Registro da Leitura Bíblica
Marcos
Tradução usada__________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________ Capítulo 9___________________________
Capítulo 2___________________________ Capítulo 10__________________________
Capítulo 3___________________________ Capítulo 11__________________________
Capítulo 4___________________________ Capítulo 12__________________________
Capítulo 5___________________________ Capítulo 13__________________________
Capítulo 6___________________________ Capítulo 14__________________________
Capítulo 7___________________________ Capítulo 15__________________________
Capítulo 8___________________________ Capítulo 16__________________________

Tiago
Tradução Usada:_________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________
Capítulo 5___________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
Filipenses
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________

Gálatas
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________
Capítulo 5___________________________
Capítulo 6___________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
Rute
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________

Jonas
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
João
Tradução usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________ Capítulo 12__________________________
Capítulo 2___________________________ Capítulo 13__________________________
Capítulo 3___________________________ Capítulo 14__________________________
Capítulo 4___________________________ Capítulo 15__________________________
Capítulo 5___________________________ Capítulo 16__________________________
Capítulo 6___________________________ Capítulo 17 _________________________
Capítulo 7___________________________ Capítulo 18 _________________________
Capítulo 8___________________________ Capítulo 19 _________________________
Capítulo 9___________________________ Capítulo 20 _________________________
Capítulo 10__________________________ Capítulo 21 _________________________
Capítulo 11__________________________ Capítulo 22 _________________________

21

Folha de Registro da Leitura Bíblica
I Pedro
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________
Capítulo 5 __________________________

II Pedro
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
I João
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________
Capítulo 2___________________________
Capítulo 3___________________________
Capítulo 4___________________________
Capítulo 5___________________________

II e III João
Tradução Usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
II João ____________________________
III João ___________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
I Samuel
Tradução usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________ Capítulo 17 _________________________
Capítulo 2___________________________ Capítulo 18 _________________________
Capítulo 3___________________________ Capítulo 19 _________________________
Capítulo 4___________________________ Capítulo 20 _________________________
Capítulo 5___________________________ Capítulo 21 _________________________
Capítulo 6___________________________ Capítulo 22 _________________________
Capítulo 7___________________________ Capítulo 23 _________________________
Capítulo 8___________________________ Capítulo 24 _________________________
Capítulo 9___________________________ Capítulo 25 _________________________
Capítulo 10__________________________ Capítulo 26 _________________________
Capítulo 11__________________________ Capítulo 27 _________________________
Capítulo 12__________________________ Capítulo 28 _________________________
Capítulo 13__________________________ Capítulo 29 _________________________
Capítulo 14__________________________ Capítulo 30 _________________________
Capítulo 15__________________________ Capítulo 31 _________________________
Capítulo 16__________________________

24

Folha de Registro da Leitura Bíblica
Lucas
Tradução usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________ Capítulo 13__________________________
Capítulo 2___________________________ Capítulo 14__________________________
Capítulo 3___________________________ Capítulo 15__________________________
Capítulo 4___________________________ Capítulo 16__________________________
Capítulo 5___________________________ Capítulo 17 _________________________
Capítulo 6___________________________ Capítulo 18 _________________________
Capítulo 7___________________________ Capítulo 19 _________________________
Capítulo 8___________________________ Capítulo 20 _________________________
Capítulo 9___________________________ Capítulo 21 _________________________
Capítulo 10__________________________ Capítulo 22 _________________________
Capítulo 11__________________________ Capítulo 23 _________________________
Capítulo 12__________________________ Capítulo 24 _________________________
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Folha de Registro da Leitura Bíblica
Atos
Tradução usada _________________________________________________________
Coloque a data em que você terminou a leitura de cada capítulo, na linha em frente ao
número do capítulo.
Capítulo 1___________________________ Capítulo 15__________________________
Capítulo 2___________________________ Capítulo 16__________________________
Capítulo 3___________________________ Capítulo 17 _________________________
Capítulo 4___________________________ Capítulo 18 _________________________
Capítulo 5___________________________ Capítulo 19 _________________________
Capítulo 6___________________________ Capítulo 20 _________________________
Capítulo 7___________________________ Capítulo 21 _________________________
Capítulo 8___________________________ Capítulo 22 _________________________
Capítulo 9___________________________ Capítulo 23 _________________________
Capítulo 10__________________________ Capítulo 24 _________________________
Capítulo 11__________________________ Capítulo 25 _________________________
Capítulo 12__________________________ Capítulo 26 _________________________
Capítulo 13__________________________ Capítulo 27 _________________________
Capítulo 14__________________________ Capítulo 28 _________________________

