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PREFÁCIO
Caro amigo leitor.
Quero neste meu quinto livro, encorajá-lo, instruí-lo e até mesmo desafiá-lo, para
grandes verdades contidas nas próximas páginas.
Esta breve leitura o levará a um grande desafio, talvez o maior de toda sua vida.
Em minhas conferências pelo Brasil presenciei muitas pessoas sendo beneficiadas por
terem colocado em prática as verdades aqui contidas.
É um chamado de despertamento para todos quantos precisam de novos desafios para
sua vida.
O que dizemos aqui, fazemos em amor e com genuíno respeito a todas as religiões.
Vamos juntos descobrir qual seria o grande desafio e o maior sonho de Deus ?

Missionário Ripari

AGRADECIMENTO
Quando achei que poderia escrever um livro que desafiaria pessoas a estar lendo a
Palavra de Deus.
Logo pensei também na minha filha mais nova de 10 anos, Rebeca.
Ela aceitou o desafio de estar lendo a Bíblia em 1 ano, iniciando 01 Jan 2003.
Rebeca tem o bom hábito de ler e grifar aquilo que chama sua atenção.
Lembro-me de suas colocações:
_ Pai, você notou que Golias tinha um irmão, e que tinha 6 dedos? (2 Sm 21)
_ Você viu pai, que nos capítulos 13,14,15 e 16 de 2 Rs tem muitos nomes que iniciam
com a letra “ J ” ?
_ Pai, Josias tinha somente 8 anos quando foi rei ! (2 Rs 22)
_ Pai, você percebeu que não foi Jesus quem primeiro multiplicou os pães, e sim o
profeta Eliseu ? (2 Rs 4:43-44.)
Amo muito minha filha Rebeca, ela tem sido o meu maior incentivo ministerial.
Peço a Deus que faça com a Rebeca a mesma coisa que fez com os filhos de Davi.
Vigie e me ajude a olhar e a guiá-la.
E que Deus conceda a ela uma força especial como a que deu a Elias. É o meu desejo
que você que estará lendo este livro adore a Deus como minha filha Rebeca, com
sinceridade.
Missionário Ripari

UM
Qual seria o maior sonho de um arquiteto ao terminar sua obra?
Estive pensando: Quando o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer realizou o projeto dos
edifícios governamentais de Brasília em 1958 ou quando arquitetou o Museu de Arte
contemporânea em 1996 em Niterói-RJ, Será que Niemeyer ficaria contente e até
mesmo realizado se ninguém fosse ver suas obras, fotografar, filmar e até destacá-las
nos principais jornais?
Será que ele diria:
_ Sou o homem mais realizado do mundo, meu primo e minha tia foram os únicos que
viram minhas obras!
Sabemos que não é, e nunca será desta forma o pensamento de alguém que criou uma
obra.
Todo artista quer ver o público e a mídia apreciando sua obra.
E por mais defeitos que encontremos em suas obras, ele a faz com amor para agradar
corações.
Se nós não tivéssemos defeitos, não teríamos tanto prazer em notá-los nos outros.
La Rochefoucauld
E dependendo da obra deste criador, ela acaba atraindo multidões, do mundo inteiro, e
colocando-o na lista dos melhores em sua modalidade.
Exemplo: Torre Eiffel na França, Leaning Tower of Pisa(torre de Pisa) na Itália, White
House(Casa Branca) nos E.U.A., Kremlin na Rússia, Taj Mahal na Índia, as Pirâmides
no Egito, as Muralhas da China, a cidade Brasília no Brasil.
Sabemos também que as pinturas revelam contrastes de cores e jogos de luz e
sombra.
Na pintura, além dos temas bíblicos, históricos e mitológicos, são freqüentes as
naturezas-mortas, as cenas cotidianas e os retratos da nobreza e da burguesia
ascendente.
Nos países católicos, vários artistas decoram igrejas – é comum encontrar pinturas de
teto buscando a ilusão de abertura para o céu, com técnicas de perspectiva.
Teriam seus sonhos realizados, os principais pintores de artes plásticas do mundo
se não tivessem público para apreciar suas obras?
O que seria do pintor italiano Caravaggio, do espanhol Velazquez, do belga Van Dyck e
do holandês Vermeer, se ninguém tivesse visto, até hoje, as suas obras ?
Onde há muito sentimento, há muita dor.

Leonardo da Vinci

E na arte de escrever?
A literatura enfoca idéias contrárias, como amor e sofrimento, vida e morte,
religiosidade e erotismo.
São freqüentes a sátira social e a humanização do sobrenatural.
A maior produção está nos temas poéticos.
Os textos poéticos têm estilo trabalhado e linguagem culta.
Mas, e se os livros ficarem nas livrarias e ninguém comprá-los?
Há livros que estão nos manuscritos e nunca passaram por uma correção e até mesmo
nunca foram encaminhados para uma editora.

Sem falar de milhares e milhares de pessoas que morreram com suas idéias e suas obras
nunca foram publicadas.
Há quem diga que o cemitério continua sendo o lugar mais rico do mundo.
Pois ali estão pessoas que morreram com seus sonhos e não realizaram seus
projetos.
O que seria dos poetas mais notáveis do mundo como o italiano Giambattista Marino,
do inglês John Donne e do espanhol Francisco de Quevedojump se ninguém nunca
tivessem lido uma de suas obras ?
Eles teriam seus sonhos realizados ?
As pessoas têm uma coisa em comum:
São todas diferentes.
Robert Zend
Quantos compositores brasileiros e internacionais fizeram lindas músicas!
Vocal ou instrumental, atendem aos mais diversos os gostos de seus fãs. Encontramos
neste seguimento artístico milhares de compositores consagrados pela mídia no mundo
inteiro.
Será que eles teriam seus sonhos realizados se ninguém nunca tivesse aproveitado
suas músicas para uma trilha sonora, comercial ou até programas de rádio e tevê ?
Qual seria o sentimento de um músico se ninguém ouvisse sua obra?
A música é a revelação mais alta que qualquer poesia ou filosofia. Beethovem
Lembro-me também que há muitos anos atrás quando assisti a uma peça teatral “LÁ”
com o ator Paulo Gulart, foi fantástico, uma comédia super interessante, e me diverti
muito.
A história toda acontece com uma pessoa que fica presa em um banheiro ao término do
expediente de trabalho.
E com a empresa fechada sem ninguém para socorrê-lo, ele fica um final de semana
dentro de um banheiro em seu próprio local de trabalho.
Peça teatral que na época foi muito assistida em todo Brasil.
E se ninguém fosse assistir esta grande obra teatral? Teria o autor da mesma realizado
seus sonhos?
Pequenas oportunidades podem ser o começo de grandes empreendimentos.
Demóstenes
Lembro-me também quando escrevi minha primeira peça teatral “Conseqüência do
pecado”, eu tinha 15 anos de idade.
Apresentei a mesma dentro de uma igreja católica “Santa Catarina” – Campinas-SP
bairro de Vila Teixeira, no ano de 1968.
E por duas vezes apresentei também em praça pública, Largo do Rosário na cidade de
Campinas-SP, evento este promovido pelo jornal local “Diário do Povo”.
Esta minha primeira peça foi registrada na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais.
Foi minha primeira obra literária.
Só que não foi mais apresentada e também nunca ninguém a requisitou para fazer um
novo espetáculo.
Não seria bom, se tivessem descoberto no meio de milhares de peças sacras, a
minha obra?

Garanto que eu teria uma boa parte do meu sonho realizado.
Sem falar dos direitos autorais, que seria uma grande ajuda financeira.
Só porque ninguém nos ouve, não significa que não deve ser dito.
Podemos dizer que até uma criança ao terminar um desenho, tem a necessidade de
exibi-lo a alguém.
Em busca do seu público, colocando em jogo sua arte, deixando que sua família julgue
suas primeiras obras.
Lembro-me da alegria de uma criança ao fazer um castelo de areia na praia.
Nem bem termina chama sua mãe para estar avaliando, dando sua nota:
_ Olha mamãe, que bonito, fui eu que fiz ! Tira uma foto !
Que alegria tem uma criança após dias de estudo ao saber que o resultado de sua
nota na prova foi ótima.
Lembro-me também que para fazer pesquisas, Fridas minha primeira filha, tinha de ler
muitos jornais e revistas.
Era tão prazeroso correr no jornaleiro pela manhã e escolher a melhor revista ou o
jornal mais completo de notícias.
Embora parecesse ser um trabalho de equipe, todo mérito era dela. Recortando e lendo
ela fazia aqueles lindos trabalhos que a levavam à nota máxima. Que alegria ver seus
olhos brilharem na saída da aula ao dizer:
_ Pai, valeu o esforço, a professora gostou muito.
Um dos trabalhos mais difíceis de Fridas quando pequena, foi ter que apresentar uma
pesquisa referente as viagens do Papa pelo mundo.
Por onde ele foi, quantos quilômetros viajou, e até os objetivos de suas missões.
Foi em uma época que estavam ocorrendo muitos conflitos na África e suas viagens
tiveram muitos resultados positivos.
Mas onde íamos encontrar tantas informações assim sobre o Papa?
Então descobrimos que, na época, um jornal de grande circulação no Brasil apresentava
todos os dias um roteiro missionário do mesmo.
E todo dia de manhã, lá estava eu no jornaleiro, cumprindo meu ritual.
Comprava o jornal para Fridas, e ela recortava a notícia para a pesquisa.
É fácil apagar as pegadas; difícil, porém, é caminhar sem pisar no chão. Lao - Tsé
Noto que em todos os esforços com os estudos e pesquisas, minha segunda filha,
Rebeca Ripari, é igualmente recompensada. Embora nascida anos após sua primeira
irmã, Rebeca, agora vivendo esta mesma fase de vida, utiliza em seus estudos iniciais
os recursos da era da informática, com muito mais privilégios que sua irmã mais velha.
Ela passa horas pesquisando na internet ou usando softwares para melhor fazer seus
trabalhos escolares.
Telefona para as amigas, checando os dados finais, confrontando as respostas.
Mas, quando vou buscá-la na escola, meu amigo leitor, que alegria.
Não pela nota maior, mas, pela satisfação do reconhecimento de sua obra terminada e
reconhecida:
_ Pai, gostaram muito e minha nota foi uma das melhores da classe!
E quem é que não gosta de ter sua obra reconhecida? Não é verdade?
Lembro-me do mês de fevereiro de 2003 quando Rebeca apareceu com um tema a ser
pesquisado: “câncer de pele”.

Sendo pouco o tempo dado pela professora de ciências, lá foi Receba para a internet.
Amigo leitor, levantamos dados que nem eu conhecia a respeito do assunto.
Muitas vezes sabemos algumas coisas superficialmente e às vezes não sabemos
absolutamente nada.
E confesso a você que não sei se esta pesquisa foi melhor para ela ou para mim.
É preciso muito tempo para se tornar jovem.

Picasso

DOIS
Uma vez li um livro que continha 773.693 palavras e aproximadamente
3.566.480 letras.
É o livro mais vendido no mundo e foi impresso pela primeira vez em 1.456.
Estima-se que foram vendidos 11 milhões de exemplares na versão integral, 12 milhões
na versão parcial e ainda 400 milhões de brochuras com extratos dos textos originais.
Ao ler este livro consegui encontrar o verdadeiro equilíbrio.
No ano de 1.748 foi publicada sua primeira tradução para o idioma português.
Há muitas e muitas versões deste livro, ao redor do mundo todo.
O menor exemplar existente deste livro, foi impresso na Inglaterra e pesa somente 20
gramas.
Este fabuloso exemplar mede 4,5 cm de comprimento, e 3 cm de largura e 2 cm de
espessura.
Apesar de ser tão pequeno contém 878 páginas, possui uma série de gravuras
ilustrativas e pode ser lido com o auxílio de uma lente.
Já o maior que se conhece, contém 8.048 páginas, pesa 547 quilos e tem 2,5 metros de
espessura.
Foi confeccionado por um marceneiro de Los Angeles, durante dois anos de trabalho
ininterrupto.
Cada página é uma delgada tábua de
1 metro de altura, em cuja superfície estão gravados os textos.
Das 2.000 línguas e dialetos falados no mundo, cerca de 1.200 já possuem este livro
traduzido.
Não só gostei de ler este livro, como tive por intermédio dele, muitas experiências
importantes e marcantes em minha vida.
Os 4 milhões de testemunhas de Jeová existentes no mundo inteiro, conhecem este
livro.
Os 10 milhões de mormons existentes no mundo inteiro, conhecem este livro.
Os 200 milhões de espíritas existentes no mundo inteiro, conhecem este livro.
Também 1 bilhão de mulçumanos existentes no mundo, conhecem este livro.
Você também conhece este livro.
Pode até nunca ter lido, mas tem um exemplar em sua casa.
E, quem é que não tem este livro ?
No mundo inteiro existem 24.000 povos diferentes e embora 8.000 destes, não
tenham sido impactados pelas verdades deste livro, eles também sabem da
existência do mesmo.
Este livro mostra como O criador do céu e da terra se relaciona com a humanidade.
Por meio deste livro, conhecemos o melhor autor de todos os tempos, o que Ele pensa, e
ficamos sabendo o que Ele quer de nós, e também, o que nos promete.
É um livro que mostra-nos nossos erros, e nos ensina a ter um pensamento puro,
honesto e verdadeiro.
É na verdade, o livro mais importante dos já existentes de auto-ajuda.
Vários estudiosos traduziram este livro, e nele encontramos os mais variados
gêneros literários.
Há histórias, biografias, leis, poesias, hinos, canções, provérbios, cartas, sermões,
profecias e visões.
Sabe-se até mesmo, que este é o livro mais vendido de todos os tempos.

Mas, será que é o mais lido ?
Mas, como pode ser o livro mais vendido e ser pouco lido?
É que estou falando do livro “A Bíblia”.
Segundo uma matéria publicada na revista “A Bíblia no Brasil” n. 181 – outubro a
dezembro de 1998 – ano 50. pág. 10, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, 60%
dos membros das próprias igrejas jamais leram completamente o Novo
Testamento, sem falar na Bíblia toda.
E não para aí, embora todas as religiões falem deste livro, e muitas o tenham como seu
livro sagrado, seus adeptos não tem o
hábito salutar de estudá-lo.
Se lessem 22 capítulos por semana
(média 3 por dia), conseguiriam lê-lo por inteiro em um único ano.
Vamos entender melhor, o que significa este tempo de leitura: um capítulo de
novela de televisão brasileira, gasta em média, quarenta minutos, incluindo os
comerciais, correto? (Alguns tem mais de 1h)
Seis capítulos de novela por semana somam quatro horas.
Multiplicando quatro horas por 52 semanas do ano, temos duzentas e oito horas.
Com este tempo, uma pessoa que leia razoavelmente, poderia ler e estudar este livro
inteiro duas vezes no ano.
Quantas pessoas se desculpam dizendo que não tem tempo de ler este livro, mas
têm tempo para ver novelas...
Basta fazer uma troca!
Afinal, ao ler este livro, além de vencer um grande desafio, você também descobrirá
receitas para uma vida melhor, com base em testemunhos de vida.
O mundo declara que este livro não é nada mais que obra de homens, que foi
escrito sob as limitações do raciocínio humano.
Portanto, conforme esse modo de pensar, já que os homens, se não degeneraram em
habilidade e não decaíram em sabedoria, podem atualmente produzir um livro igual ou
até melhor que à Bíblia.
Por que então, não o fazem?
Por que não escolhem um grupo entre os melhores diplomados das suas universidades,
para viajar em todo o mundo; para consultar as melhores bibliotecas; para atingir os
campos da teologia, da botânica, da astronomia, da biologia e da zoologia; para fazer
pesquisas em todos os ramos da ciência; para empregar os meios ao dispor da
civilização moderna ... E depois de esgotar toda a fonte, por que não englobam a melhor
parte em um livro e o oferece ao mundo, como um substituto à nossa Bíblia ?
Não o fazem porque não podem.
A Bíblia é o que ela mesma afirma centenas de vezes, A PALAVRA DE DEUS.
Ao tomar a Bíblia na mão
Convém que lembremo-nos que é o livro que tem Deus, que tem vida.
Mas, Missionário Ripari, eu sou católico!
Sim, e se fosse espírita ou maçônico existe alguma lei da parte do Todo Poderoso que
você não possa ler a Bíblia?
Com base nestes e outros questionamentos que me fazem pela internet, escolhi com
carinho um calendário, para que você consiga ler a Bíblia inteira em um ano(caso
queira aceitar este desafio).
O mesmo, você encontrará no término deste livro, no capítulo quatro.
Às vezes as pessoas acabam perdendo-se por falta de programação ou de um
cronograma.

Uns lêem a Bíblia na seqüência,
livro a livro, ou seja em ordem cronológica.
Já outros, fazem a leitura simultânea do Novo e Velho Testamento.
Não importa a forma, o que importa é ler.
Reflita nas palavras do francês Blankenbaker quando nos diz:
“Ler a Bíblia toda pode se tornar um vício. Não obstante, é o que alguns chamam de
‘ vício positivo ’, um hábito que otimiza a vida, molda o espírito à imagem de Deus e
gera, no interior do ser humano, uma fome pelas coisas espirituais.
Desenvolver o hábito da leitura sistemática da Bíblia sempre fará com que você volte
muitas e muitas vezes ao alimento contido nessas maravilhosas palavras de vida.”
Creio que se este grande livro fosse mais lido e vivido, não teríamos tantos
problemas como temos hoje no mundo.
Não se trata de religião, estou convidando-o ao maior desafio de toda sua vida, ler a
Bíblia inteira em 1 ano.
Não é necessário ter uma religião para lê-la. Hoje com o avanço da tecnologia você
nem precisa ser alfabetizado para ler a Bíblia. Temos esta grande enciclopédia de 66
livros,
gravada em CD, cassete e outros recursos.
“As palavras do Senhor são puras.” Sl 12:6
“A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.” Rm 10:17
Recentemente, em uma grande igreja, ocorreu um fato interessante:
Uma mulher estava em uma aula na escola dominical e o tema eram as escrituras
sagradas.
O tema em questão levava os alunos a entender e estudar os 66 livros da Bíblia e até
tinha uma apostila para todos acompanharem este importante estudo.
Contudo uma aluna antiga de igreja durante o curso questionou uma amiga de classe:
_ Sabe, eu já freqüento esta igreja a mais de 4 anos, e não consigo entender como que
você além de ser nova convertida, não sabendo nem ler e nem escrever compra uma
apostila! Na minha opinião, não adiantará nada sua presença na escola dominical. Eu,
se fosse você, nem viria mais. Você não vai entender nada mesmo...
Impedir ou desanimar uma pessoa de estar em um lugar, para ouvir ou estudar a
Palavra é a mesma coisa que dizer para Deus que você quer morrer antes do
tempo.
Nunca desanime uma pessoa de estar ouvindo e estudando a palavra de Deus. Talvez
notemos uma pessoa, ou outra, com a dificuldade de não saber ler e escrever, o que não
é pecado.
Creio que pecado é tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor.
E o esforço que esta pessoa esta fazendo ao vir aprender, não conta ?
E a possibilidade de que Deus poderá fazer um milagre na vida dela, dando-lhe a graça
de poder ler, escrever e até falar outros idiomas, não conta ?
O pecado, neste caso, surge na vida daquele que condenar alguém por não ter estudo
escolar.
Reparar nas deficiências do próximo é muito mais grave do que não saber ler e
escrever. Ao invés de criticar nossos irmãos (e já que temos a capacidade de julgá-los),
por que não criarmos um projeto de alfabetização dentro da igreja? Geralmente quem
critica seu próximo por não saber ler e nem escrever não tem hábito de ler a Bíblia.
Sem falar que esta atitude é de um grande preconceito, isso precisa ser tratado.

A Bíblia é para ser lida por quem sabe e quem não sabe ler.
Quando criamos o hábito de ler a Bíblia, a primeira coisa que o AUTOR coloca em
nosso coração, é a compaixão pelas almas.
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra” Sl 119:105;
“Não só de pão viverá, mas de toda palavra...” Mt 4:4;
“Minhas palavras não passarão” Mt 24:35;
“Não... abandonemos a palavra” At 6/2;
“A espada do Espírito que é a palavra Deus”
Ef 6:17;
“A palavra de Deus não está algemada”
2 Tm 2:9;
Creio que ler este livro inteiro, “A Bíblia” será uma experiência muito especial, e até
quero ajudá-lo com algumas dicas.
Você poderá ler este grande livro pelas manhãs, evitando o cansaço do final do dia. Ou
até escolher um período para dedicar ao seu estudo.
Não importa o período, o importante é ler.
Minha filha Rebeca, de 10 anos, por exemplo, prefere fazer sua leitura diária ao chegar
da escola, após almoçar.

Peça a Deus que sensibilize sua consciência a tudo que ELE quer mudar. Ore por
graça e coragem para mudar o que você pode em sua esfera de influência. Peça
que Deus o livre de amaldiçoar a escuridão quando você poderia acender uma vela
ou iniciar um santo incêndio.
London Jr. & Wiseman
Existem muitos livros que falam de curiosidades contidas na Bíblia, e ao pesquisarmos
separamos 29 delas para você:
1. A Bíblia é divida em duas partes:
Antigo e Novo Testamento.
Tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.
2. A Bíblia contém 31.000 versículos e 1.189 capítulos. Para sua leitura completa, são
necessárias 49 horas, sendo, 38 horas para leitura do Velho Testamento e 11 horas para
a do Novo Testamento. Para lê-la audivelmente, em velocidade normal de fala são
necessárias cerca de 71 horas.
Se você deseja lê-la em 1 ano, é necessário ler apenas 3 a 4 capítulos em média por dia.
3. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense
Stephen Langton, em 1227, que viria a ser eleito bispo de Cantuária pouco tempo
depois. A divisão em versículos foi introduzida em 1551, pelo impressor parisiense
Robert Stephanus.
Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foi
aceita por todos, incluindo os judeus.
4. A Bíblia foi escrita e reproduzida nos mais diversos materiais, de acordo com a época
e cultura das regiões, utilizando tábuas de barro, peles, papiro e até mesmo cacos de
cerâmica.

5. O nome “ cristão ” só aparece três vezes na Bíblia. (At 11:26, 26:28 e I Pe 4:16)
6. A “Epístola da Alegria”, a carta de Paulo aos Felipenses, foi escrita na prisão e as
expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola.
7. A mensagem através de “out-doors” é uma citação bíblica detalhada. ( Hc 2:2 )
8. Quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, mas um homem.( Jz 16:19 )
9. Você sabia que a palavra fé é encontrada apenas quatro vezes no Antigo Testamento
?
( Hc 2:4, Jz 9:16, 9:19 e I Sm 21:5 )
10. Você sabia que a palavra “Deus” aparece 2.658 no Velho Testamento e 1.179 vezes
no Novo Testamento, totalizando 3.828 vezes?
11. Há na Bíblia 177 menções ao diabo em seus vários nomes.
12. O maior versículo da Bíblia está no livro de Ester - capítulo 8 versículo 9.
13. O menor versículo da Bíblia está no livro de Êxodo - capítulo 20 versículo 13.
14. O versículo central da Bíblia é: Salmos 118:8, o qual divide a mesma ao meio.
15. Os livros de Ester e Cantares de Salomão não possuem a palavra Deus.
16. A expressão “Assim diz o Senhor” e equivalentes encontram-se cerca de 3.800
vezes na Bíblia.
17. A vinda do Senhor Jesus Cristo é referida 1845 vezes na Bíblia, sendo 1527 no
Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento.
18. A palavra “Senhor” é encontrada na Bíblia 1853 vezes e “Jeová” (YHVH) 6.855
vezes.
19. A expressão “não temas” é encontrada 366 vezes na Bíblia, o que dá uma para cada
dia do ano! (inclusive nos anos bisextos)
20. No Salmos 107 há 4 versículos iguais:
( 8, 15, 21 e 31 )
21. Todos os versículos do Salmos 136 terminam da mesma maneira.
22. Cinco livros da Bíblia tem apenas 1 capítulo: Obadias, Filemom, II João, III João e
Judas.
23. Três livros da Bíblia terminam com um ponto de interrogação: Lamentação, Jonas e
Naum.

24. O menor livro da Bíblia é II João,
que possui somente 13 versículos.
25. O maior livro da Bíblia é Salmos,
possui 150 capítulos.
26. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, pois possui 2 versículos.
27. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, pois possui 176 versículos.
28. O menor versículo da Bíblia está em Êxodo 20:13, pois possui 10 letras.
29. O maior versículo da Bíblia está em Ester 8:9, pois possui 415 caracteres.

TRÊS
Além da Bíblia ser o livro mais antigo do mundo é também um livro para todos.
Nenry Van Dyke escreve:
“Nascida no Oriente e revestida na forma e imaginação próprias do pensamento
oriental, a Bíblia percorre, com pés familiares, os caminhos do mundo inteiro e entra
em uma nação após outra na busca de encontrar, em todos os lugares, aqueles que lhe
pertencem. {...} As crianças ouvem suas histórias com prazer e deleite, e os sábios
refletem sobre essas histórias tomando-as como parábolas de vida. Os ímpios e
orgulhosos tremem diante de seus avisos, mas para o ferido e arrependido, a Bíblia
soa com voz de mãe. {...} Ninguém que possua esse tesouro é pobre ou fica desolado.
Quando a paisagem da vida escurece e o trêmulo peregrino defronta-se com o vale das
sombras, não tem medo nenhum de entrar.
Ele toma nas mãos a vara e cajado das Escrituras e diz ao amigo e companheiro:
‘Adeus. Logo nos encontraremos
outra vez ’.
E, confortado com esse apoio, parte em direção à passagem solitária como aquele que
passa das trevas para a luz.”

Somente aquilo em que você acredita e, por conseqüência, faz é que vai
desencadear o poder de Deus para você e promover uma mudança de vida.
Bruce Wilkinson
A Bíblia é um livro singular.
Trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o bestseller
mundial por excelência.
É produto do mundo oriental antigo; moldou, porém, o mundo ocidental moderno.
Tiranos houve que já queimaram a Bíblia, e os crentes a reverenciam. É o livro mais
traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a
história da humanidade.
A Bíblia é composta dos planos de Deus.
Mas, planos para quem?
Para nação de Israel, para conceder perdão e vida eterna para a humanidade e para nós
nos dias de hoje.
Não podemos dialogar com pedras, árvores ou qualquer força impessoal.
Mas sendo pessoa divina, o Espírito Santo entende profundamente nossos
problemas e nos ajuda a resolvê-los. Estes fatores nos levam a procurá-lo quando
precisamos de ajuda.
David (Paul) Yonggi Cho
Há três categorias genéricas de traduções da Bíblia: antigas, as medievais e a modernas.
ANTIGAS: As traduções mais antigas continham trechos do Antigo Testamento e às
vezes também do Novo. Apareceram antes do período dos concílios da igreja
(cerca de 350 D. C). Antes do Concílio de Nicéia (325 d.C.) surgiram traduções do
Novo Testamento para aramaico e para o latim.
MEDIEVAIS: As traduções da Bíblia produzidas durante a Idade Média em geral
continham tanto o Antigo como o Novo Testamento. Foram concluídas entre 350 e

1400 d.C. Durante esse período as traduções eram dominadas pela Vulgata latina de
Jerônimo ( tradução feita por volta de 340-420 d.C.). Foi dela que surgiu a tradução da
Bíblia para o inglês, feita por Wycliffe.
A Bíblia continuou a ser traduzida para outras línguas durante esse período.
MODERNAS: As traduções modernas surgiram a partir de Wycliffe ( pai da primeira
Bíblia completa em inglês ) e de seus sucessores.
As traduções eram feitas diretamente das línguas originais, em vez de usar a Vulgata
latina como fonte.
Desde essa época surgiram muitas outras traduções totais ou parciais do Antigo e às
vezes do Novo Testamento.
A Tradução chamada Septuaginta foi feita em grego, em Alexandria, no Egito,
iniciando-se entre 280-250 a.C.,e serviu de fundo às traduções para o latim e para outras
línguas.
Considerando que mais de oitenta milhões de adultos afirmam que receber essa
ladainha evangelística é irritante e saber que vários os milhões de cristãos nascidos
de novo se recusam a proclamar-se como nascido de novo com receio de tornar-se
discriminados socialmente, muitas igrejas e muitos cristãos têm escolhido um
evangelho menos persuasivo, algo light. George Barna
Não só no Brasil, mas em vários países comemora-se o “Dia da Bíblia”.
O Dia da Bíblia surgiu quando em 1549, um Bispo chamado Cranmer, que vivia na
Grã-Bretanha, incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI, um dia especial para que a
população intercedesse em favor da leitura do Livro Sagrado.
A data escolhida foi o Segundo Domingo do Advento (o Advento é celebrado nos
quatro domingos que antecedem o Natal).
Foi assim que o segundo domingo de dezembro se tornou o Dia da Bíblia.
Hoje, um dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em cerca de 60 países. Em
alguns desses países, a data é celebrada no segundo domingo de setembro, numa
referência ao trabalho do tradutor Jerônimo, na Vulgata, conhecida tradução da Bíblia
para o latim.
No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser celebrado pelos primeiros missionários
evangélicos que, oriundos da Europa e Estados Unidos, a partir de 1850, aqui vieram
semear a Palavra de Deus.
Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do
Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do
Brasil, em junho de 1948.
Em dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações públicas do
Dia da Bíblia, em São Paulo, no Monumento do Ipiranga.
Hoje, as comemorações do segundo domingo de dezembro mobilizam, todos os anos,
milhares de cristãos em todo Brasil. Em alguns estados e em vários municípios, o Dia
da Bíblia é data oficial.
Embora tão celebrada, observe que interessante, algo que escreveu Drietrich
Bonhoeffer acerca da Bíblia – o “Diário de uma Bíblia”:
20 de janeiro – Passei uma semana calma. Nas primeiras noites do Ano Novo, meu
proprietário leu-me diariamente, mas agora parece que me esqueceu.
16 de fevereiro – Hoje foi faxina geral de final de verão. Fui desempoeirada, como
outros objetos, e recolocada em meu lugar.

24 de março – Fui utilizada depois do café pelo meu proprietário. Ele analisou alguns
trechos e me levou ao culto.
08 de maio – Hoje foi um dia duro de trabalho. Meu proprietário dirigiu um estudo
Bíblico e teve que procurar vários versículos. Raras vezes os encontrava, mesmo
estando todos no velho lugar.
01 de junho – Hoje alguém colocou um trevo de quatro folhas entre minhas páginas.
29 de junho – Fui colocada, juntamente com roupas e outros objetos, dentro de uma
mala. Parece que estamos em viagem de férias.
10 de julho – Ainda estou na mala, embora quase todos os outros objetos já tenham
sido retirados.
15 de julho – Estou novamente em casa, no meu velho lugar. Foi uma viagem
cansativa.
Não entendo porque tive que participar dessa viagem!
10 de agosto – Hoje fui utilizada por Maria. Ela escreveu para sua amiga e procurou
um versículo para ela, pois seu pai faleceu.
20 de agosto – Novamente fui desempoeirada.
...Seria esta a sua Bíblia ?
“Creio que unicamente a Bíblia tem as respostas para nossas perguntas e que nós
apenas devemos ter tempo para parar e, humildemente perguntar, para dela receber a
resposta certa.”

O preço da liberdade é soletrado
R-E-S-P-O-N-S-A-B-I-L-I-D-A-D-E.
Mas você está disposto a pagar por isso ? Está pronto para deixar de lado seus
brinquedos e se dedicar ao trabalho de Deus ?
Myles Munroe
Será que Deus tem um sonho ?
Ou vários sonhos ?
Qual seria o sonho de Deus ?
Ou os sonhos de Deus ?
Lemos no capítulo inicial deste livro
( UM ) que o arquiteto teria seu sonho realizado ao ter suas obras reconhecidas pelo
público e mídia.
Assim acontece com o pintor, escritor, músico, ator, etc.
E o nosso Deus criador do céu e da terra ?
Partindo do principio que ELE também é criador, evidentemente tem seus sonhos.
Ao longo do tempo e até mesmo em minhas viagens missionárias noto que as pessoas
se arriscam em dizer qual é o sonho de Deus.
Uns dizem que é o de guardarmos seus mandamentos.
Que devemos ser santos, porque ELE é santo.
Que devemos dizer:
_Eis me aqui, envia-me a mim.
Que devemos ser como Paulo.
Que devemos jejuar, orar...

Vejo que Deus tem lindos sonhos para realizar através de nossas vidas.
Mas só podemos descobri-los lendo a Bíblia.
Se a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo;
Se ela é uma verdadeira biblioteca, formada de livros sagrados;
Se a Bíblia mostra como Deus se relaciona com a humanidade;
E se por meio dela conhecemos a Deus e ficamos sabendo o que ele quer de nós e
também o que ELE nos promete;
Se a Bíblia aponta os nossos pecados, que nos afastam de Deus, e mostra-nos o
caminho que nos leva de volta a ELE;
Se sabemos de tudo isso;
Então temos que ler e estudar a Bíblia para que possamos conhecer e compreender os
sonhos do nosso Deus.
A Bíblia não é a palavra de Deus ?
Não foi inspirada por Deus ?
Qual seria o sentimento de Deus, se ninguém lesse uma de suas mais completas obras ?
Você não precisa esperar uma semana para saber o que seu líder espiritual vai
falar no domingo em cima do púlpito.
Ou, o que Deus vai falar através dele.
Antecipe sua benção e fale com Deus antes, lendo e estudando a Bíblia durante a
semana em sua casa.
Você, que lê e estuda a Bíblia, é convidado a pensar sempre e com gratidão no imenso
trabalho que está por trás do livro que tem nas mãos. Pense nos milhares de copistas
que no passado distante copiaram com carinho e atenção cada palavra de texto. Pense
no cuidado minucioso dos especialistas que nos tempos modernos têm procurado
chegar a um texto bíblico que esteja o mais perto possível dos manuscritos originais.
Pense nas pesquisas cansativas dos que têm produzido gramáticas, dicionários,
concordâncias e outros auxílios indispensáveis ao tradutor.
Pense nos tradutores, sempre à procura da melhor maneira de expressar a verdade
bíblica na linguagem do povo.
Não se esqueça do trabalho paciente dos que cuidam da composição, revisão, impressão
e distribuição da Bíblia. E agradeça àqueles que por meio de ofertas permitem a venda
da Bíblia à preços acessíveis.
Os tradutores, melhor do que ninguém, conhecem as dificuldades da tarefa que lhes foi
entregue.
Mas eles a realizaram com prazer, pedindo sempre a direção e o auxílio do Espírito
Santo de Deus.
Todos os esforços feitos por tantas pessoas, até se chegar a uma tradução como a que
você tem nas mãos, resultam da certeza de que a Bíblia contém uma mensagem
maravilhosa, que deve ser posta ao alcance de todas as pessoas.
Essa mensagem fala do amor de Deus por todos nós, amor esse que foi mostrado no seu
mais alto grau na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, pelo poder do
Espírito Santo, essa mensagem de amor se espalhará pelo mundo inteiro.
Então vemos hoje, dentro das igrejas, quer evangélicas, católicas...pessoas que nunca
leram a Bíblia inteira uma só vez.
Vejo que o povo se perde por não conhecer. É sem duvida nenhuma o maior sonho
de Deus, que todos leiam sua maior obra, a Bíblia.
ELE mesmo diz :
“_ meu povo se perde por falta de conhecimento” ( Os 4:6 )

Sempre que o tempo é usado em coisas que não cooperam com o propósito dado, é
desperdiçado, e a oportunidade de alcançar a perfeição fica retardada ou perdida.
Myles Munroe
O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo revela-nos em Mt 22:29 “... Errais não
conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus.”
É lógico e óbvio que para conhecer o poder de Deus temos que conviver, e ter
experiências diárias, com ELE.
E não há forma mais direta de falar com Deus do que ler e estudar a Bíblia.
Não basta dizermos que a Bíblia é o ‘bestseller mundial por excelência’.
Que é o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado de todos os tempos em toda a
humanidade.
Resta saber se este livro tão importante, o manual do sucesso cristão, está sendo lido e
estudado.
É possível que não, pois encontramos também muitos fracassados no meio do povo de
Deus.
Não basta ter sabedoria. Tem que saber usá-la.
Que experiências pode ter uma pessoa com Deus, sem ter conhecimento das suas idéias,
do seu agir, dos seus propósitos, das suas estratégias e até dos seus sonhos ?
Tudo isso, e muito mais, encontramos na Bíblia, nela é que Deus nos revelará os seus
sonhos.
Partindo do principio de que, sequer temos competência para escolher a Deus,
pois o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz-nos em Jo 15:16 “...Você não
escolheu a mim, EU é que escolhi você. Para que vá e de lindos frutos para que tudo
que você pedir ao meu Pai ELE de a você.”,
por que não paramos para pensar da seguinte forma: estamos pedindo a Deus ?
ELE não está respondendo ?
Então não estamos tendo resposta de oração porque também não estamos dando frutos.
O senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz em Jo 15:7 “(Se estiveres comigo e) minha
palavra estiver em você, pode pedir o que quiser que eu lhe darei.”
Como é que Deus e sua palavra podem estar em nós, se só pegamos a Bíblia no dia
de ir para a igreja ?
Como podemos alegar que não temos tempo para ler e estudar a Bíblia, se encontramos
tempo para assistir televisão?
O arquiteto fica muito contente com os que contemplam sua obra.
É diferente com o nosso Deus ?
O nosso Deus nos diz em Jr 48:10
“...Maldito é o homem que fizer a minha obra relaxadamente.”
Não lemos e nem estudamos a Bíblia, e depois dizemos, Deus esqueceu de mim!
Deus não esqueceu de nós.
Nós é que esquecemos DELE. Há muito tempo!
Nunca ouvi dizer que o inimigo visitou uma pessoa ou agiu na vida dela enquanto a
mesma estava lendo e estudando a Bíblia.
Quando nos distanciamos de Deus, o inimigo age nas pequeninas coisas, e as
consequências podem ir desde pequenas perdas, até a perda de um emprego, da família,
ou de uma nação inteira.
Impressionaram-me as palavras de Nicky Cruz quando disse: “Moisés advertiu a Israel,
dizendo que o pecado levaria qualquer nação à dissolução: “assolarei a terra, e se
espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem” ( Lv 26:32).

Agora, a América está experimentando esse batismo sobrenatural de sujeira.
O profeta retrata a figura de um Deus tão furioso, tão cheio de vingança, que está
jogando lama ou sujeira sobre a nação perversa.
Estamos literalmente nos afundando na pornografia: trata-se hoje de um negócio
multimilionário.
Dez anos atrás, a maior parte dela era importada. Mas hoje, os Estados Unidos são o
maior exportador de sujeira do mundo.
Com seus programas de televisão e fitas de vídeo, nossa nação desenvolveu um apetite
pela perversão e pelo sadomasoquismo.
Até as novelas diurnas estão cheias de conversas obscenas, cenas de sexo e de
homossexualismo. A televisão passou a ser uma comporta escancarada dessa barragem
de sujeira.”
Morre bestamente quem faz da televisão seu guru.

Pablo Neruda

É impossível ter experiências com Deus, numa sala, assistindo 4 horas de televisão por
dia (28 horas por semana e 1432 horas por ano!).
Digamos que você vá aos céus e estando na presença de Deus diga a ELE:
_ Senhor Deus, agora que estou aqui na tua presença, estou lembrando que li mais de
500 livros evangélicos quando estava na terra.
_ Eu sei. Eu te observei todo este tempo.
_ Me diga Senhor, isso conta pontos.
_ Sim, muitos pontos. Mas diga-me: você leu o livro que eu escrevi ?
A melhor forma de conhecer a Deus em Sua mais profunda intimidade é lendo e
estudando a Bíblia, orando, jejuando e sendo praticante da PALAVRA.
UM dos grandes propósitos de Deus é que O conheçamos através das escrituras
sagradas.
“Pois a mensagem de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada
afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o
íntimo de cada pessoa e julga os desejos e pensamentos dos corações humanos.” Hb
4:12
Sei que é difícil tomar a iniciativa de ler a Bíblia inteira em 1 ano, mas creio que todos
gostariam de ser tratados em igualdade de condições com os preferidos de Deus.
Quem não gostaria de ter intimidade com Deus como Moisés ?
Quem não gostaria de ser prospero como Abraão ? E quem não gostaria de ser valente
como Davi ou Sansão ?
Nunca lhe ocorreu que você e eu podemos receber as mesmas, e até maiores bênçãos
que estas pessoas receberam ?
O que devemos fazer ?
Podemos inicialmente tentar copiá-las apenas 1%.Vamos fazer o que eles faziam.
Creio que o tamanho dos nossos sonhos e aspirações, tem que ser proporcional ao
tamanho do nosso Deus.
Ler a Bíblia para um cristão não é apenas uma questão necessária, mas uma obrigação
que deve assumir, diante de um Deus justo.
E você pode ter certeza de que o maior sonho de Deus é que você leia a Bíblia
inteira, pelo menos uma vez.

QUATRO
Leitura bíblica.
Na seqüência livro a livro, em ordem cronológica.

JANEIRO
FEVEREIRO
01- Gênesis 01 a 03
01- Levítico 04 a 06
02- Gênesis 04 a 06
02- Levítico 07 a 09
03- Gênesis 07 a 09
03- Levítico 10 a 12
04- Gênesis 10 a 12
04- Levítico 13 a 15
05- Gênesis 13 a 15
05- Levítico 16 a 18
06- Gênesis 16 a 18
06- Levítico 19 a 21
07- Gênesis 19 a 21
07- Levítico 22 a 24
08- Gênesis 22 a 24
08- Levítico 25 a 27
09- Gênesis 25 a 27
09- Números 01 a 03
10- Gênesis 28 a 30
10- Números 04 a 06
11- Gênesis 31 a 33
11- Números 07 a 09
12- Gênesis 34 a 36
12- Números 10 a 12
13- Gênesis 37 a 39
13- Números 13 a 15
14- Gênesis 40 a 42
14- Números 16 a 18
15- Gênesis 43 a 45
15- Números 19 a 21
16- Gênesis 46 a 48
16- Números 22 a 24
17- Gênesis 49 a 50
17- Números 25 a 27
18- Êxodo 01 a 04
18- Números 28 a 30
19- Êxodo 05 a 07
19- Números 31 a 33
20- Êxodo 08 a 10
20- Números 34 a 36
21- Êxodo 11 a 13
21- Dt 01 a 03
22- Êxodo 14 a 16
22- Dt 04 a 06
23- Êxodo 17 a 19
23- Dt 07 a 09
24- Êxodo 20 a 22
24- Dt 10 a 12
25- Êxodo 23 a 25
25- Dt 13 a 15
26- Êxodo 26 a 28
26- Dt 16 a 18
27- Êxodo 29 a 31
27- Dt 19 a 21
28- Êxodo 32 a 34
28- Dt 22 a 24
29- Êxodo 35 a 37
29- . . . . . . . . .
30- Êxodo 38 a 40
............
31- Levítico 01 a 03

Março
01- Dt 25 a 27
02- Dt 28 a 30
03- Dt 31 a 34
04- Josué 01 a 03
05- Josué 04 a 06
06- Josué 07 a 09
07- Josué 10 a 12
08- Josué 13 a 15
09- Josué 16 a 18
10- Josué 19 a 21
11- Josué 22 a 24
12- Juízes 01 a 03
13- Juízes 04 a 06
14- Juízes 07 a 09
15- Juízes 10 a 12
16- Juízes 13 a 15
17- Juízes 16 a 18
18- Juízes 19 a 21
19- Rute 01 a 04
20- I Sm 01 a 03
21- I Sm 04 a 06
22- I Sm 07 a 09
23- I Sm 10 a 12
24- I Sm 13 a 15
25- I Sm 16 a 18
26- I Sm 19 a 21
27- I Sm 22 a 24
28- I Sm 25 a 27
29- I Sm 28 a 31
30- II Sm 01 a 03
31- II Sm 04 a 06

Abril
01- II Sm 07 a 09
02- II Sm 10 a 12
03- II Sm 13 a 15
04- II Sm 16 a 18
05- II Sm 19 a 21
06- II Sm 22 a 24
07- I Reis 01 a 03
08- I Reis 04 a 06
09- I Reis 07 a 09
10- I Reis 10 a 12
11- I Reis 13 a 15
12- I Reis 16 a 18
13- I Reis 19 a 22
14- II Reis 01 a 04
15- II Reis 05 a 07
16- II Reis 08 a 10
17- II Reis 11 a 13
18- II Reis 14 a 16
19- II Reis 17 a 19
20- II Reis 20 a 22
21- II Reis 23 a 25
22- I Cr 01 a 04
23- I Cr 05 a 07
24- I Cr 08 a 10
25- I Cr 11 a 13
26- I Cr 14 a 16
27- I Cr 17 a 19
28- I Cr 20 a 22
29- I Cr 23 a 25
30- I Cr 26 a 29

Maio
01- II Cr 01 a 03
02- II Cr 04 a 06
03- II Cr 07 a 09
04- II Cr 10 a 12
05- II Cr 13 a 15
06- II Cr 16 a 18
07- II Cr 19 a 21
08- II Cr 22 a 24
09- II Cr 25 a 27
10- II Cr 28 a 30
11- II Cr 31 a 33
12- II Cr 34 a 36
13- Esdras 01 a 04
14- Esdras 05 a 07
15- Esdras 08 a 10
16- Neemias 01 a 04
17- Neemias 05 a 07
18- Neemias 08 a 10
19- Neemias 11 a 13
20- Ester 01 a 04
21- Ester 05 a 07
22- Ester 08 a 10
23- Jó 01 a 03
24- Jó 04 a 06
25- Jó 07 a 09
26- Jó 10 a 12
27- Jó 13 a 15
28- Jó 16 a 18
29- Jó 19 a 21
30- Jó 22 a 24
31- Jó 25 a 27

Junho
01- Jó 28 a 30
02- Jó 31 a 33
03- Jó 34 a 36
04- Jó 37 a 39
05- Jó 40 a 42
06- Salmos 01 a 05
07- Salmos 06 a 10
08- Salmos 11 a 15
09- Salmos 16 a 20
10- Salmos 21 a 25
11- Salmos 26 a 30
12- Salmos 31 a 35
13- Salmos 36 a 40
14- Salmos 41 a 46
15- Salmos 47 a 50
16- Salmos 51 a 55
17- Salmos 56 a 60
18- Salmos 61 a 65
19- Salmos 66 a 70
20- Salmos 71 a 75
21- Salmos 76 a 80
22- Salmos 81 a 85
23- Salmos 86 a 90
24- Salmos 91 a 95
25- Salmos 96 a 100
26- Salmos 101 a 105
27- Salmos 106 a 110
28- Salmos 111 a 115
29- Salmos 116 a 118
30- Salmos 119

Julho
01- Salmos 120 a 125
02- Salmos 126 a 130
03- Salmos 131 a 135
04- Salmos 136 a 140
05- Salmos 141 a 145
06- Salmos 146 a 150
07- Pv 01 a 04
08- Pv 05 a 07
09- Pv 08 a 10
10- Pv 11 a 13
11- Pv 14 a 16
12- Pv 17 a 19
13- Pv 20 a 22
14- Pv 23 a 25
15- Pv 26 a 28
16- Pv 29 a 31
17- Ec 01 a 03
18- Ec 04 a 06
19- Ec 07 a 09
20- Ec 10 a 12
21- Cantares 01 a 03
22- Cantares 04 a 06
23- Cantares 07 a 08
24- Isaías 01 a 03
25- Isaías 04 a06
26- Isaías 07 a 09
27- Isaías 10 a 12
28- Isaías 13 a 15
29- Isaías 16 a 18
30- Isaías 19 a 21
31- Isaías 22 a 24

Agosto
01- Isaías 25 a 27
02- Isaías 28 a 30
03- Isaías 31 a 33
04- Isaías 34 a 36
05- Isaías 37 a 39
06- Isaías 40 a 42
07- Isaías 43 a 45
08- Isaías 46 a 48
09- Isaías 49 a 51
10- Isaías 52 a 54
11- Isaías 55 a 57
12- Isaías 58 a 60
13- Isaías 61 a 63
14- Isaías 64 a 66
15- Jeremias 01 a 03
16- Jeremias 04 a 06
17- Jeremias 07 a 09
18- Jeremias 10 a 12
19- Jeremias 13 a 15
20- Jeremias 16 a 18
21- Jeremias 19 a 21
22- Jeremias 22 a 24
23- Jeremias 25 a 27
24- Jeremias 28 a 30
25- Jeremias 31 a 33
26- Jeremias 34 a 36
27- Jeremias 37 a 39
28- Jeremias 40 a 42
29- Jeremias 43 a 45
30- Jeremias 46 a 48
31- Jeremias 49 a 50

Setembro
01- Jeremias 51 a 52
02- Lm 01 a 05
03- Ezequiel 01 a 03
04- Ezequiel 04 a 06
05- Ezequiel 07 a 09
06- Ezequiel 10 a 12
07- Ezequiel 13 a 15
08- Ezequiel 16 a 18
09- Ezequiel 19 a 21
10- Ezequiel 22 a 24
11- Ezequiel 25 a 27
12- Ezequiel 28 a 30
13- Ezequiel 31 a 33
14- Ezequiel 34 a 36
15- Ezequiel 37 a 39
16- Ezequiel 40 a 42
17- Ezequiel 43 a 45
18- Ezequiel 46 a 48
19- Daniel 01 a 03
20- Daniel 04 a 06
21- Daniel 07 a 09
22- Daniel 10 a 12
23- Oséias 01 a 03
24- Oséias 04 a 06
25- Oséias 07 a 10
26- Oséias 11 a 14
27- Joel 01 a 03
28- Amós 01 a 03
29- Amós 04 a 06
30- Amós 07 a 09

Outubro
01- Ob 01 e Jonas 01 a 04

02- Miquéias 01 a 04
03- Miquéias 05 a 07
04- Naum 01 a 03
05- Habacuque 01 a 03

06- Sofonias 01 a 03
07-Ag 1e 2 - Zc 1 e 2
08- Zacarias 03 a 05
09- Zacarias 06 a 08
10- Zacarias 09 a 11
11- Zacarias 12 a 14
12- Malaquias 01 a 04

13- Mateus 01 a 04
14- Mateus 05 a 07
15- Mateus 08 a 10
16- Mateus 11 a 13
17- Mateus 14 a 16
18- Mateus 17 a 19
19- Mateus 20 a 22
20- Mateus 23 a 25
21- Mateus 26 a 28
22- Marcos 01 a 04
23- Marcos 05 a 07
24- Marcos 08 a 10
25- Marcos 11 a 13
26- Marcos 14 a 16
27- Lucas 01 a 03
28- Lucas 04 a 06
29- Lucas 07 a 09
30- Lucas 10 a 12
31- Lucas 13 a 15

Novembro
01- Lucas 16 a 18
02- Lucas 19 a 21
03- Lucas 22 a 24
04- João 01 a 03
05- João 04 a 06
06- João 07 a 09
07- João 10 a 12
08- João 13 a 15
09- João 16 a 18
10- João 19 a 21
11- Atos 01 a 04
12- Atos 05 a 07
13- Atos 08 a 10
14- Atos 11 a 13
15- Atos 14 a 16
16- Atos 17 a 19
17- Atos 20 a 22
18- Atos 23 a 25
19- Atos 26 a 28
20- Romanos 01 a 03
21- Romanos 04 a 07
22- Romanos 08 a 10
23- Romanos 11 a 13
24- Romanos 14 a 16
25- I Co 01 a 04
26- I Co 05 a 07
27- I Co 08 a 10
28- I Co 11 a 13
29- I Co 14 a 16
30- II Co 01 a 04

Dezembro
01- II Co 05 a 07
02- II Co 08 a 10
03- II C0 11 a 13
04- Gálatas 01 a 03
05- Gálatas 04 a 06
06- Efésios 01 a 03
07- Efésios 04 a 06
08- Fp 01 a 04
09- Cl 01 a 04
10- I Ts 01 a 05
11- II Ts 01 a 03
12- I Timóteo 01 a 03
13- I Timóteo 04 a 06
14- II Timóteo 01 a 04
15- Tito1 a 3 Filemom 1

16- Hebreus 01 a 04
17- Hebreus 05 a 07
18- Hebreus 08 a 10
19- Hebreus 11 a 13
20- Tiago 01 a 05
21- I Pedro 01 a 05
22- II Pedro 01 a 03
23- I João 01 a 05
24- II e III João + Judas
25- Apocalipse 01 a 03
26- Apocalipse 04 a 06
27- Apocalipse 07 a 09
28- Apocalipse 10 a 12
29- Apocalipse 13 a 15
30- Apocalipse 16 a 18
31- Apocalipse 19 a 22
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Material do Ministério:
LIVROS
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. Quem manda em sua casa ?
3. Muito carisma, pouco caráter.
4. Minha família, meus discípulos.
5. O grande desafio.
CD’s
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. O anjo da igreja.
3. Uma vida de oração.
VÍDEOS
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. Louvor e Adoração ( En Espanõl )
3. Ame seu pastor, o anjo da igreja.
4. Se creres, verás a glória de Deus.
5. Uma vida de oração.
6. O desafio de ser discípulo.
7. Fonte de água viva.
8. A importante missão de discipular a família.
9. Louvor e Adoração ( Em português )
E-mail:
pr.marcoantonio@uol.com.br
SITE:
http://sites.uol.com.br/pr.marcoantonio

http://livrosgospel.net
http://livrosevangelicos.org
Nestes 02 sites, dezenas de livros grátis, vídeos musicais gospel,
filmes evangélicos, vídeos infantis, e vários outros produtos grátis
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