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O plano de leitura da Bíblia é muito útil para nos ajudar a alcançar o objetivo de ler a Palavra de Deus. Muitas pessoas têm um grande desejo de poder ler toda a Bíblia, mas por várias razões acabam falhando. Para alguns, o problema é indisciplinado, para outros, a correria do dia-a-dia acaba atrapalhando. Há também aqueles que
apenas acham difícil entender o que se está lendo. Como sabemos que geralmente é no início do ano novo que as pessoas fazem planos nessa direção, decidimos indicar alguns planos para a leitura da Bíblia. Será útil para você crescer ainda mais em conhecer a palavra de Deus este ano. Saiba mais sobre o que é a Bíblia. É verdade
que não há necessidade de esperar até o início do ano para ter um plano de consciência de leitura bíblica. Você pode começar a ler a Bíblia a qualquer momento. Embora os planos de ler a Bíblia em um ano sejam preferidos, há outros que contemplam mais ou menos tempo. Por exemplo, há planos para ler a Bíblia dentro de três
meses, seis meses, dois anos ou com um período indeterminado. O plano ideal de leitura da Bíblia deve ser determinado com base no tempo diário que o leitor tem disponível para leitura adequada. Normalmente, os planos anuais de leitura da Bíblia exigem aproximadamente 20 a 30 minutos por dia. Os padrões do Plano de Leitura da
Bíblia Abaixo foram separados de alguns dos padrões de leitura da Bíblia mais usados: 1. Plano de leitura da Bíblia por um ano (modelo regular): Este plano oferece a leitura de toda a Bíblia por um ano. Combina simultaneamente livros antigos e novos de vontades. Clique para baixar em formato PDF. 2. Plano de leitura da Bíblia em
ordem cronológica: é um plano de leitura que tenta estabelecer aproximadamente a ordem cronológica dos textos bíblicos. Esta cronologia é baseada em datas comumente aceitas pelos estudiosos para escrever livros bíblicos. Vale lembrar que há muita discussão sobre o tema. Isso se deve ao fato de que a data não é conhecida
exatamente, nem mesmo a data aproximada em que alguns textos foram escritos. Clique para baixar em formato PDF. 3. Planos para ler a Bíblia em seu tempo livre: estes são os mesmos planos de leitura apresentados acima, mas sem a explicação exata do período. Isso significa que você só celebrará textos bíblicos enquanto lê. A
vantagem deste plano é poder organizar melhor a leitura de acordo com o seu tempo disponível. Você pode baixar o modelo PDF usual aqui. Baixe o modelo aqui em ordem cronológica em PDF. 4. Diagrama de leitura bíblica: Esta imagem foi produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, a fim de ajudar o leitor a marcar os textos bíblicos
enquanto lê. Baixe o quadro aqui no PDF formado. 5. Plano de leitura da Bíblia no Excel: para prefere acompanhar a leitura bíblica através de objetos Excel, essa tabela também é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil é uma excelente opção. Clique para baixar a planilha. 6. Plano de Leitura da Bíblia Infantil: Este é um plano
infantil para ler a Sociedade Bíblica do Brasil com base no Evangelho de Marcos. Clique para baixar em PDF. Qual é o melhor plano para ler a Bíblia? Só você será capaz de responder o melhor plano de leitura da Bíblia, porque cada caso é o caso. Prefiro especialmente ler planos que estabeleçam um prazo adequado para o leitor
entender o que está lendo. Neste caso, no seu tempo livre os planos de leitura podem ser uma boa opção. Há planos de leitura muito agressivos onde você é convidado a ler a Bíblia em menos de três meses. Sei que posso ler por um período como este, mas certamente não acho que será uma leitura completa e utilizável.
Especialmente para aqueles que primeiro seguem o plano de leitura da Bíblia. Muito mais importante do que o prazo, o leitor deve entender o que está sendo lido. Existem vários textos bíblicos que requerem alguma releitura para entendê-los. Obviamente, não há como fazer isso depois de prazos apertados. Independentemente do
plano escolhido de ler a Bíblia, meu desejo sincero é que você aproveite a oportunidade para estudar a Bíblia. Ao fazer isso, você crescerá cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Não se esqueça que é necessário ler a Bíblia corretamente: oração, muito estudo e perseverança. Confira algumas dicas de como ler a Bíblia.
1 ano Leia a Bíblia inteira em um ano, você precisa ler cinco capítulos aos domingos e três em outros dias. Tente equilibrar suas leituras lendo alternadamente livros ou passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui está um plano de leitura para ajudá-lo a ler toda a Bíblia em um ano, contanto que você reserve para ele
230 minutos por dia. Comece a ler a Bíblia hoje e descubra a riqueza da Palavra de Deus. Antes de começar, que Deus o guie e o abençoe na leitura, e como você terminar, obrigado pelas bênçãos que recebeu através desta leitura. Leia com admiração e humildade, e quando possível, tente ler passagens que se sentissem completas.
Esse plano de leitura foi criado pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para que a Bíblia seja efetivamente acessível a todos e lida por todos para promover o desenvolvimento humano integrado. Leia a Bíblia todos os dias, reflita sobre o que você lê e construa sua vida sobre as promessas e
ensinamentos que ela representa. Os editores gostariam de agradecer à SBB por fornecer este plano. Para mais informações, visite: Editor Vinicius Musselman Pimentel em 29 de dezembro de 2016: Isso é absolutamente necessário, para que a felicidade no Senhor possa continuar que as Escrituras serão lidas regularmente. Devemos
ler as Escrituras regularmente consistentemente e não escolher um capítulo aqui e outro lá. Se fizermos isso, sempre seremos gnomos espirituais. Eu digo isso a você carinhosamente. Nos primeiros quatro anos após a minha conversão não fiz nenhum progresso porque negligenciei a Bíblia. Mas quando leio regularmente toda a Bíblia.
Eu imediatamente progredi. Então minha paz e alegria continuaram cada vez mais. Faço isso há 47 anos. Eu li a Bíblia inteira cerca de 100 vezes, e eu sempre acho revigorante. Então minha paz e alegria cresceram cada vez mais. (D. L. Moody) 2018 está chegando e, como de costume, estamos planejando o que faremos no próximo
ano. Mas como John Piper aponta na chamada de Ano Novo: Plano!, devemos planejar nossas necessidades físicas e espirituais. Então queremos encorajá-lo a ler a Bíblia durante o próximo ano. Pense nisso, estamos trazendo algo novo este ano. Forneceremos dois tipos de plano de leitura: bíblico e orando. Ler a Bíblia prestará mais
atenção à leitura de grandes passagens das Escrituras, buscando ler toda a Bíblia ou parte dela em um determinado período de tempo. A leitura de oração visa orientar e enriquecer a oração, por isso se concentra na leitura diária do livro de salmos e outras orações das Escrituras. 2 Planos de oração de leitura O propósito da leitura de
orações não é apenas ler a passagem selecionada, mas também pensar sobre ela e torná-la sua, usá-la como base de sua oração pessoal a Deus. Isso vai ajudá-lo a adquirir o Dicionário Bíblico de Oração e rezar com as próprias palavras inspiradas de Deus. Com dúvidas sobre como fazer isso, confira esses dois posts: Como rezar
salmo 6 dicas para ler Salmos fielmente Plano de Oração lendo salmos trimestrais trimestrais semese a anos para pensar que a oração inspirada por Deus é algo incrível. Deus não só o inspirou a falar conosco, mas também nos inspirou a fazer o que tínhamos a dizer a ele. Você tem algum problema com a oração? Você não sabe o
que pedir? Não sabe como pedir? Bem, seu Pai inspirou um livro inteiro chamado Salmos, cheio de diferentes tipos de orações (louvor, ação de graças, súplicas, confissões). Então aprenda a rezar com a própria Bíblia e leia um (semestral) ou dois salmos (trimestrais) por dia e faça-lhes sua oração. Sugiro que invista 10 minutos do seu
dia para este Divino diário. Mas caso você perca, o plano tem 25 dias de leitura por mês, para que você possa restaurar sua Hora de Devoção. Um plano de leitura download de quatro meses eu desenvolvi este plano para que pudéssemos aprender a rezar apenas com salmos, mas também outras orações na Bíblia. Escolhi 50 orações
básicas ou passagens de oração, desde a intercessão de Abraão através de Sodoma até a mera Maranatha, Senhor Jesus!, através das orações de Paulo (é importante aprender que oram um pelo outro, como d.A. Carson ensina no excelente livro O Chamado para a Reforma Espiritual). Também coloquei estrategicamente 28
passagens que ensinam sobre oração e são colocadas em colchetes ao lado da oração principal, a fim de ensinar e fortalecer algo a partir desta oração (sugiro que você leia o texto adicional primeiro). Sugiro que invista 10 minutos do seu dia para este Divino diário. Sugiro que invista 10 minutos do seu dia para este Divino diário. Mas
caso você perca, o plano tem 25 dias de leitura por mês, para que você possa restaurar sua Hora de Devoção. 8 Planos de leitura bíblica Nos juntamos a 8 planos bíblicos de leitura e listados aqui por ordem de complexidade. Se você é um convertido, considere adotar um Plano de Leitura para convertidos porque ele tem apenas 30
dias e lhe dará uma revisão da Bíblia. Então pense em ler o Novo Testamento seis meses depois com o Plano de Leitura do Novo Testamento, ou um ano depois com o Plano de Leitura do Novo Testamento 5×5. Se você já é um cristão mais maduro na fé, mas tem dificuldade em manter o hábito de ler, considere o Plano Diário de
Aprendizagem de Leitura da Bíblia, que tem pausas e dias de reflexão. Se você já é um cristão maduro na fé com um hábito regular de leitura, considere outros planos. Lendo o PLANO DE TRANSFERÊNCIAS COM este plano, elaborado pelo Pastor Garrett Kell, em 30 dias, com leitura diária, você terá uma imagem geral da história da
Bíblia. Exemplo: Dia 1 - Gênesis 1.1-3.19 - Criação e Queda da Humanidade Este plano é ideal para convertidos disciplinares, pois oferece uma oportunidade de explicar uma breve visão geral da história e doutrinas bíblicas. Claro, ainda há muito, mas é um ótimo lugar para começar. Levará cerca de 7-10 minutos para fazer sua leitura
diária. Novo Testamento Plano de Leitura 5×5 DOWNLOAD Com este plano, compilado pelo Discipleship Journal, dentro de um ano você lerá todo o NT uma vez, com 1 leitura diária 5 minutos, 5 vezes por semana, com pausa e sequências intercaladas de livros do Novo Testamento. Exemplo: Semana 4: Mk 16; Em 1; Em 2; Aos 3
anos; Quando eu tinha quatro anos. Este plano é perfeito para aqueles que começam. Com apenas 5 minutos e apenas 5 vezes por semana, você poderá ler todo o NT. Os evangelhos se espalham na leitura, tornando-o menos repetitivo à primeira vista. Novo Testamento Plano de Leitura DOWNLOAD Com este plano modificado da
Bíblia de Informação e Advocacia do ESV, em meses você lerá todo o NT uma vez, com 1 leitura diária, sem pausa e em sequência de livro canônico. Exemplo: Dia 1 - Montanha 1-2. Este plano é perfeito para quem está começando e quer algo um pouco fora do Plano 5×5. Levará cerca de 5-7 minutos para fazer sua leitura diária. O
Plano diário de Estudos de Leitura da Bíblia DOWNLOAD Compilado por Mark Bogart e Peter Mayberry para a Revista Aprendiz, em um ano você lerá toda a Bíblia uma vez, com duas leituras diárias, pausa e é pontuado por uma sequência de livros bíblicos. Exemplo: Dia 1 - Gen 1-2; Sl 1 Dia 22 - Mack 1-3; Sl 17. Este plano é o meu
favorito para três benefícios: tem apenas 25 dias de leitura por mês (ou seja, se você perdeu o dia mais fácil de recuperar), tem ler um livro de cada vez (é um equívoco ler 4 partes de diferentes lugares por dia) e tem uma leitura dedicada em salmos ou parábolas ou Isaías. A desvantagem deste plano é que se você é um leitor regular
você vai ficar em média 5 dias por mês sem ler. Além disso, como tem duas leituras diferentes, recomendo fazer uma pela manhã e outra à noite. Levará cerca de 7-10 minutos para fazer sua leitura diária. A capa da capa do Plano de Leitura da Bíblia DOWNLOAD De capa para cobrir o plano de leitura fará exatamente isso, vai ajudá-lo
a ler a Bíblia, com uma leitura diária e sem pausa, da primeira à última página após nossas Bíblias atuais. Exemplo: Dia 1 - Gen 1-3. A força deste plano é que você seguirá a ordem de nossas Bíblias modernas e entenderá melhor a estrutura e a história de cada livro bíblico. Por outro lado, pode ser que você tenha dificuldade em ficar
por muito tempo no estilo literário da Bíblia ou o impacto sobre Levítico (é tão inspirado quanto os salmos, ok?). Levará cerca de 10-15 minutos para fazer sua leitura diária. DOWNLOAD Plano Cronológico de Leitura da Bíblia Com este plano elaborado pelo Ministério de Volta à Bíblia, você lerá em um ano, com leitura diária e sem
pausa, toda a Bíblia em ordem cronológica. Exemplo: Dia 165 - 1Re 8, 2Cr 5 Dia 166 - 2Cr 6'7, Sl 136. O poder deste plano é que você terá uma ideia melhor da história da redenção, mas ao custo da coesão literária em cada livro bíblico. Lembre-se que Deus não inspirou teologia sistemática ou um livro histórico moderno. Os livros
bíblicos têm diferentes gêneros literários e devem ser compreendidos dentro de sua própria estrutura e beleza. No entanto, é sempre bom saber quando um certo salmo foi escrito ou em que época Isaías viveu e profetizou. Levará cerca de 10-15 minutos para fazer sua leitura diária. M'Cheyne Plano de Leitura da Bíblia DOWNLOAD
Com este plano clássico compilado por Robert Murray M'Cheyne você vai ler em 1x ano Salmos at e 2x e NT, em 4 leituras diárias diferentes em sequência intercalada de livros bíblicos. Exemplo: Dia 1 - Gen 1; Montanha 1; Ed 1; Em 1. Este plano é ideal para quem gosta de ler de várias passagens da Bíblia, intercalado com AT e NT e
já tem o hábito de ler regularmente a Bíblia. A fraqueza deste plano é que se você vai ler tudo de uma vez, pode ser enganoso preservar o desenvolvimento literário e histórico do 4º Livro da Bíblia ao mesmo tempo. Então sugiro dividir a leitura em 4 pontos por dia (manhã, almoço, dia, noite). Levará cerca de 15-20 minutos para fazer
sua leitura diária. O Plano de Leitura da Bíblia M'Cheyne-Carson DOWNLOAD D.A. Carson mudou o plano de M'Cheyne para dois anos. Então você vai ler por dois anos 1x TA e 2x Salmos e NT, em 2 leituras diárias diferentes em sequências intercaladas de livros bíblicos. Exemplo: Dia 1 - Gen 1; Montanha 1. Este plano é ideal para
quem gosta de pontuar AT e NT e se comprometer com um plano de 2 anos. A fraqueza deste plano é que se você vai ler tudo de uma vez, pode ser enganoso preservar o desenvolvimento literário e histórico dos 2 Livros da Bíblia ao mesmo tempo. Então eu sugiro dividir a leitura em 2 pontos por dia (manhã, noite). Levará cerca de 710 minutos para fazer sua leitura diária. O aplicativo YouVersion App YouVersion Bible também tem vários outros planos de leitura da Bíblia se você usar o aplicativo para ler. Estávamos lidando com a maneira errada de ler a Bíblia. Um deles, talvez mais comum, é a Abordagem da Mina de Ouro: ler a Bíblia como uma vasta, cavernosa
e sombria mina, onde às vezes se tropeça em uma pedra de inspiração. Resultado: leitura confusa. Ler uma Bíblia como esta provavelmente o levará ao desânimo quando você chegar em Levítico ou quartos, por exemplo. Mas lembre-se: a Bíblia não é chata; Avatar chato! Outra abordagem comum é uma abordagem heroica: ler a
Bíblia como um hall da fama moral que dá um exemplo após o outro aos gigantes espirituais que precisam ser imitados. Resultado: leitura desesperada. Se você está lendo um trecho que Davi mata Golias, e tudo o que você medita é como você vai superar os gigantes de sua vida, você deve parar de ler a Bíblia (especialmente o
Antigo Testamento) de uma forma biográfica moralista. Além dos artigos mencionados acima, aconselhamos que você leia os artigos Como interpretar a Bíblia e 5 maneiras de não ler a Bíblia Escolha a hora e o lugar Algumas pessoas têm a crença equivocada de que tudo o que é feito motivado pelo amor não pode ser feito na forma
de uma rotina. É como dizer que um mariano que treina todos os dias não gosta do que faz. Duas dicas: (1) planeje sua agenda dedicada e, através da repetição, transforme-a em um bom hábito. Lembre-se: O Diabo nossa hora divina antes mesmo que eles aconteçam, porque nós não planejamos; (2) Ore antes de ler (não se esqueça
que a compreensão adequada das Escrituras é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, por isso você deve se esforçar tanto para entender adequadamente o texto como você reza) - John Piper recomenda que oramos idds: Curve meu coração aos seus testemunhos (Salmo 119:36) Desvenda meus olhos, para que eu contemplo as
maravilhas de sua lei. (Salmo119:18) Dê-me seu coração para temer seu nome sozinho. (Salmos 86:11) Ele nos satisfaz de manhã com sua bondade para que possamos cantar com alegria e nos alegrar todos os dias. (Salmo90:14) O puritano Thomas Watson fornece conselhos mais valiosos aqui. Se você está preocupado com que
tipo de tradução usar, confira a resposta de August Nicodemus. Minha sugestão pessoal: comece com ARA (Revista Almeida e Atualizado) ou NVI (Nova Versão Internacional) e leia a cada ano em uma tradução diferente (lembrando que existem Bíblias que são parafrases, não traduções como (Piper aponta neste vídeo). Vinicius
Musselman Pimentel é um dos pastores da Igreja Batista do Gras, em São José Dos Campos/SP Coordenador em uma fiel conferência juvenil e coordenador do Intensive 9Brands, e fundador do Return to the Gospel. Ele recebeu um de engenharia química pela UNICAMP e mestre em Estudos Pastorais no Centro Presbiteriano Andrew
Jumper. que a igreja precisa urgentemente ser ressutada na Bíblia Sagrada, baseada no bom senso, saturada de boas notícias, participa da Grande Comissão e focada na glória de Deus. Junte-se à nossa comunidade e seja notificado de novos conteúdos que fortalecerão sua fé e alimentarão seu amor pelo Salvador. Você pode nos
seguir pelos canais abaixo. Saiba mais na comunidade Desde 2008, o ministério tem se dedicado a disponibilizar materiais doutrinários e evangélicos gratuitos. Hoje fornecemos mais de 5.000 recursos, como estudo bíblico, relógios diários de devoção e reflexões cristãs; vídeos, podcasts e cursos teológicos; sermões, sermões e
mensagens evangélicas; imagens, quadrinhos e infográficos de pregadores e pastores como August Nicodemus, Franklin Ferreira, Hernandez Diaz Lopez, John Piper, Paul Washer, R.K. Sprul e muitos outros. Leia mais sobre isso na revista Authors Conteúdo, publicado e distribuído na revista Let's Return to the Gospel, fala sobre os
esforços de vários irmãos, bem como a permissão para usar o autor Desta forma, incentivamos o compartilhamento de links de página ou trechos curtos com Para o original, no entanto, a distribuição de conteúdo digital ou impresso só é possível através da resolução direta do Retorno ao Evangelho e dos parceiros envolvidos.
Participação.
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