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Inclina-me o coração aos teus testemunhos  

(Salmos 119:36) 

 

Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as 

maravilhas da tua lei.  

(Salmos 119:18) 

 

Dispõe-me o coração para só temer o teu nome.  

(Salmos 86:11) 

 

Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que 

cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. 

(Salmos 90:14) 

https://canalsusanawesley.blogspot.com.br/


“Uma coisa quero conhecer: o caminho para o céu (...). 

O próprio Deus condescendeu  em ensinar o caminho; 

para esse mesmo fim ele desceu dos céus, ele escreveu 

isto em um livro. Oh deem-me esse livro! A qualquer 

preço deem-me o livro de Deus! Eu o tenho; aqui há 

conhecimento suficiente para mim. Deixem-me ser um 

homem de um só livro (...) Na sua presença abro e leio 

seu livro, com este propósito: encontrar o caminho do 

céu.”  

 

John Wesley  
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 Todo cristão genuíno tem consciência da importância 

da leitura bíblica. Ele sabe que isso é vital para seu crescimento e 

desenvolvimento na vida cristã, mas nem sempre ler é uma tarefa 

fácil. Eu sirvo a igreja do Senhor há 18 anos e no ministério de 

ensino cristão convivo com este fato e tenho absoluta certeza 

que outros professores de EBD, seminários, de pequenos grupos, 

também conhecem bem essa realidade. 

 

 No dia a dia do ensino e aconselhamento bíblico, 

sempre nos deparamos com as mais variadas situações: pessoas 

que leem, mas não entendem o que leram, há aqueles que só 

leem uma pequena porção das Escrituras durante os cultos e 

também não entendem e há também a falta de tempo 

específico para as Escrituras, o cansaço, a correria do dia a dia... 

Enfim, a lista é longa! E o resultado? Cristãos que não conhecem 

a Deus, não praticam as verdades da Escritura, que vivem 

apenas de pequenas pregações e músicas que infelizmente são 

compostas em sua grande maioria por pessoas na mesma 

situação. Com isso, temos uma grande massa de “cristãos” que 

não conhecem o Cristo, pois são cristãos nominais, já que apenas 

vivem os “ritos da religião”, mas não conhecem o Evangelho.  

 

INTRODUÇÃO 
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 São presas fáceis para falsos profetas, são levados por 

qualquer vento de doutrina, entregues ao emocionalismo e, 

assim, as Escrituras denunciam:  

“No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também 

surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão 

secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o Soberano 

que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 

Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa 

deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça tais 

mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo 

a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. ” (2 

Pedro 2:1-3). 

 A Palavra de Deus é preciosa e precisa ocupar lugar 

de destaque na sua vida, porque ela é acessível, é “para todo 

aquele que crer” (João 3:16). Jesus é a Palavra (João 1:1). Ele quer 

se revelar a você, quer te mostrar tesouros escondidos, quer ter 

um relacionamento íntimo contigo e compartilhar com você 

verdades eternas que serão “saúde para teu corpo e vigor para os 

teus ossos” (Provérbio 3:8). Este pequeno trabalho tem o objetivo 

de, humildemente, auxiliar aos irmãos no desenvolvimento do 

hábito, mais que saudável, necessário, da leitura bíblica 

devocional diária. Com trabalho, dedicação e disciplina é 

possível! Estamos prontos? Então, mãos à obra! 
 

INTRODUÇÃO 
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SUPERANDO AS DIFICULDADES 

Podemos sinalizar as principais dificuldades e 

barreiras que precisam ser superadas para a 

prática da leitura devocional:  

EDUCACIONAIS, MENTAIS, FÍSICAS E ESPIRITUAIS 
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EDUCACIONAIS  

Persiste em ler ...  1 Timóteo 4:13 

https://canalsusanawesley.blogspot.com.br/


11 

 Muitos irmãos sofrem com a falta de uma educação 

formal adequada que dificulta a leitura e a compreensão. É 

verdade que a Bíblia tem textos difíceis e palavras pouco usadas 

no dia a dia, mas isso não pode ser um grande impedimento que 

vai te afastar das Escrituras! Na prática do ensino bíblico já tive o 

privilégio de alfabetizar alguns irmãos e na caminhada conheci 

uma irmã em Cristo bem idosa que aprendeu a ler sozinha! Ela 

contava que nunca tinha frequentado uma escola, mas quando 

foi alcançada pelo amor maravilhoso de Jesus, junto com a nova 

criatura, nasceu uma vontade imensa de ler a Bíblia. Durante 

muitos meses ela chorava no quarto pedindo a Deus para ensiná-

la a ler. Deus atendeu sua oração.  

 Aquela senhora com uma história de vida difícil, que 

trabalhou como doméstica desde sua infância me contou com 

um sorriso iluminado no rosto que um dia estava a sua  Bíblia 

aberta, e as letras começaram a fazer sentido e aos poucos ela 

começou a ler. Não existe impossíveis para o agir de Deus! "Tudo 

é possível àquele que crer.” (Marcos 9:2).  Portanto ore a Deus 

pedindo por misericórdia e graça para entender a sua Santa 

Palavra.  

 

EDUCACIONAIS  
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 Não tenha pressa! Leia um pequeno texto de três 

versículos bem simples por dia.  Por exemplo, leia o Evangelho de 

João 1:1-3 

 “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era 

Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas 

por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito. ”  

 

LEIA-O VÁRIAS VEZES ATÉ VOCÊ DECORAR. 

 

 Persista até o Espírito Santo se revelar a você, até você 

entendê-Lo. Pode parecer infantil, mas é um exercício, por isso, 

não se sinta diminuído por estar “lendo pouco”, pois em três 

versículos há tesouros escondidos! Você ficará surpreso com tantas 

coisas que as Escrituras irão te revelar 

  

EDUCACIONAIS  
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 PEÇA AJUDA!  

 

 Quando aparecer palavras que você não conhece, 

que não sabe o significado, anote e se preocupe em saber o que 

significa depois de ler o texto várias vezes.  

 PROCURE AJUDA, porque não existe nada demais nisso! 

Pode ser um professor da EBD, um discipulador, um dos líderes da 

igreja (pastor, diáconos, presbíteros...). Peça ajuda a Deus para te 

orientar na busca de um MENTOR. 

 A Bíblia está repleta de exemplos de homens que 

foram instruídos por outros homens que tinham mais 

conhecimento. O apóstolo Paulo, sendo fariseu, filósofo e 

poliglota, ficou 14 anos estudando e aprendendo sobre Jesus 

com os irmãos em Antioquia.  (Gálatas 2:1) 

 

PERSEVERE! 

 

Você consegue! Deus te ama e quer que você conheça a Sua 

Palavra! 

 

EDUCACIONAIS  
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MENTAIS  

As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo 

contrário, são poderosas em Deus para destruir 

fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que 

se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos 

cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo”  

2 Coríntios 10:4,5  

https://canalsusanawesley.blogspot.com.br/


15 

MENTAIS  

 Esse texto é muito precioso! Todos os argumentos, 

pretensões e filosofias devem ser levados cativos, prisioneiros a 

Cristo. Muitos não conseguem desenvolver uma prática da leitura 

bíblica, porque querem entendê-la com sua própria inteligência, 

querem encaixar a Palavra na sua vida e não o contrário. 

 No início da minha caminhada cristã, simplesmente 

não conseguia entender como Deus permitia as guerras no 

Antigo Testamento! A arca de Noé, então? Era para mim um 

grande absurdo! Levei anos para entender que a Palavra de 

Deus é a VERDADE e que meus pensamentos devem ser levados 

cativos, isto é, minha inteligência, minhas conclusões e lógica 

devem ser humilhadas diante da Escritura. Isso não quer dizer que 

devemos abandonar a razão e ter uma fé cega e estúpida, mas 

compreender que somos pecadores, necessitados da Graça e 

que toda a lógica e argumentos da nossa mente estão 

desfigurados pelo pecado e mais uma vez usamos o apóstolo 

Paulo como exemplo, pois mesmo com toda a sua inteligência e 

sabedoria humana, precisou aprender sobre Jesus, humilhar a sua 

“inteligência” para se tornar sábio. 
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 Esse processo de humilhação e entendimento gera 

uma cosmovisão cristã, uma forma de ver e entender a vida pela 

perspectiva do Evangelho.  

 Ore a Deus pedindo graça e misericórdia para 

compreender a sua Santa Palavra. Não abandone um texto 

da Bíblia, porque você “não concorda” com o que está Escrito, 

nem tente interpretar as Escrituras pelas suas próprias conclusões, 

mas lembre-se “que nenhuma profecia da Escritura provém de 

interpretação pessoal” 2 Pedro 1:20. Quando tiver dúvidas, procure 

um irmão mais sábio e instruído que possa te explicar e ensinar as 

passagens que você não compreendeu.  

 

Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem 

justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio 

da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento.  

Provérbios 9:9, 10  

 

 

MENTAIS  

https://canalsusanawesley.blogspot.com.br/


FISÍCAS  E ESPIRITUAIS  

Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o 

Espírito, o que é contrário à carne...” 

 Gálatas 5:17  
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FÍSICAS E ESPIRITUAIS  

 Cansaço, sono e falta de tempo são apenas desculpas 

para sustentar o desejo da nossa natureza carnal, que é contrária 

ao Espírito. Para desenvolver uma vida de leitura diária da Palavra 

e oração é necessário ter vontade! Perseverar até se tornar um 

hábito. 

 Quando sentir sono durante a leitura, leia em pé! 

Escolha o horário que você está menos cansado, se é de manhã 

antes de sair para o trabalho ou durante o horário do almoço. 

Troque a televisão por um tempo de leitura, diminua o tempo 

gasto nas redes sociais, organize seus estudos seculares para um 

tempo de instrução nas Santas Letras. Priorize o Senhor!  

 LUTE CONTRA A SUA VONTADE! A verdadeira guerra 

espiritual é a que acontece dentro de nós: “... o Reino dos céus é 

tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele.” 

(Mateus11:12).  
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FÍSICAS E ESPIRITUAIS  

  A vida cristã é uma batalha! Cristo é o nosso 

capitão, o Evangelho nossa bandeira e a Palavra revelada pelo 

Espirito Santo é a nossa artilharia! Lembre-se: “Meu povo foi 

destruído por falta de conhecimento.” Uma vez que vocês rejeitaram 

o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes; uma 

vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus 

filhos. ” Oséias 4:6 

 

SUGESTÃO ! 

 

Comece lendo Salmos 119. Leia três versículos por dia até 

terminar todo o capítulo. Repita três vezes. 
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CRIANDO UMA NOVA ROTINA  

“Se formos fracos em nossa comunhão com 

Deus, seremos fracos em tudo”  

CH Spurgeon 
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CRIANDO UMA NOVA ROTINA  

 Escolha um momento e um lugar e não deixe por nada! 

  Planeje o seu devocional através da repetição que se 

transformará em um bom hábito. Lembre-se: “o diabo vence 

nossa devocional antes mesmo de acontecerem por não 

planejarmos” John Piper 

 Livre-se de possíveis distrações! Desligue o celular ou deixe-o 

em outro lugar, não se distraia com internet, televisão, 

música... 

 Use uma Bíblia impressa. Folheie as suas páginas, deixe suas 

digitais, inscrições, marcas de lágrimas nela, isso será 

preciosíssimo! “A Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente 

pertence a alguém que não está. ” Charles H. Spurgeon. 
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ETAPAS DA LEITURA ESPIRITUAL  

 Depois de identificar as possíveis 

dificuldades em desenvolver uma leitura diária da 

Bíblia, vamos avançar para como ler a Palavra 

com maior proveito para nossas almas.  
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Ler 
 

 Parece redundante, mas é preciso ler a Bíblia.  

 Ler atentamente com prazer e com fome, saboreando 

as Escrituras que são o nosso alimento espiritual. Preste atenção 

ao texto, seja totalmente dependente do Espírito Santo na leitura 

e compreensão de todo o texto lido, principalmente nos de difícil 

interpretação, Ele é o intérprete divino e o próprio Expositor, 

escute-o. 

 

“Mas, quando vier o Espirito da verdade, ele vos guiará em toda a 

verdade” João 16:13. 

 

 

 

LEIA E LEIA A 

PALAVRA! 
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Pensar (Meditar) 

 O que esse texto significa para você? 

  Que versos ou palavras falam mais à sua situação hoje? 

 Como você tem vivido em relação a ele? 

 

 Spurgeon diz em seu Sermão “Como ler as Escrituras” o 

seguinte:  

“A leitura é o ajuntamento da nossa comida, mas a meditação é 

a mastigação da ruminação, a digestão, a assimilação da 

verdade de Deus! Eu extraio verdade, quando eu leio, mas eu 

afundo o minério e obtenho o ouro puro quando eu medito! Rute 

recolhe, mas depois ela debulha. O leitor é o respigador, mas 

aquele que medita é o debulhador, também.” 

 Devemos meditar sobre o que lemos nas Escrituras, 

nossa memória é como uma peneira,  o que lemos e ouvimos 

passa por ela e deixa muito para trás, por isso, devemos ter 

cuidado e diligência com a leitura bíblica, é melhor ter 

memorizado, aprendido e saboreado um pouco do texto do que 

tentar ler uma grande quantidade e deixar passar a maior parte 
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Pensar (Meditar) 

 Um pequeno trecho do texto lido, passando pelo 

processo de memorização e compreensão é valioso para o 

crescimento espiritual e com a prática constante logo se carrega 

uma grande “bagagem espiritual” 

 O bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite 

(Salmos 1: 2). Meditar na palavra traz segurança (Salmos 63:6,7), 

corrige os nossos caminhos (Salmos. 39:4; 119 :15) e nos dá 

sabedoria (Salmos 119:99). 

 

 Medite na Palavra, viva a Palavra, de forma que cada 

passagem lida se torne viva na sua mente, até se tornar parte da 

sua essência. Medite sobre as coisas de Deus em todo o tempo. 

 

LEIA E MEDITE! 
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ORAR 

 Orar é responder ao chamado no profundo de seu 

coração para falar com Deus. Devemos orar sobre o texto lido, 

não apenas para compreender a passagem, mas para extrair 

dela o máximo! A oração é um ato de total dependência de 

Deus, precisamos da sua misericórdia para abrir o Seu Livro e ler a 

Sua Santa Palavra. Muitos cristãos aprenderam a orar lendo as 

Escrituras. Agostinho de Hipona (355-430) que pregou todo o livro 

dos Salmos para sua congregação, chamou-os de “escola”, 

“espelho” e “remédio”, “cantados no mundo inteiro”.   

 Dietrich Bonhoeffer (1906 — 1945) em seu Livro Orando 

com os Salmos diz: “Portanto, se a Bíblia também contém um livro 

de orações, isso nos ensina que a Palavra de Deus não engloba 

apenas a palavra que Deus dirige a nós. Inclui também a palavra 

que Deus quer ouvir de nós... (...). 

 

 Que graça imensurável: Deus nos diz como podemos 

falar e ter comunhão com Ele! E nós podemos fazê-lo orando em 

nome de Jesus Cristo. Os Salmos nos foram dados para 

aprendermos a orar em nome de Jesus Cristo” 

 

LEIA E ORE!  
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Pratique (viva) o que leu 

 Você pode ler pensar e orar o dia todo, mas a menos 

que pratique a Palavra de Deus, não terá valido nada. É preciso 

colocar em prática o que Deus falou com você durante esse 

tempo de leitura e reflexão.  Sua vida será o maior testemunho 

que você poderá dar. Devemos ter uma vida digna do 

evangelho de Cristo, o cristão é a Bíblia que o mundo lê. 

 

“O que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o 

evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja 

ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo espírito, 

combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. ” 

Filipenses 1:27 

 

Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 

lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes 

disse. Jo14:26 

 

Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que 

ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está 

próximo. Apocalipse 1:3 

 

 LEIA E PRATIQUE! 
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PLANOS DE LEITURA  

DIÁRIO DEVOCIONAIS 

DIÁRIO DE ESTUDOS BÍBLICOS 

 

 
Vamos colocar em prática o que aprendemos até 

agora?  

 

 A seguir temos algumas sugestões de 

planos de leituras, diário devocionais e estudos 

bíblicos para facilitar e orientar suas leituras 

devocionais e estudos.  

 Todos os planos de leituras e diários podem 

ser impressões e distribuídos de forma gratuita, 

sempre citando as fontes.   
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PLANOS DE LEITURA  
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Plano de Leitura Para Novos Convertidos  

© 2013 Garrett Kell - Mensal - Trechos selecionados - 1 leitura diária - Sem pausa 

Permissões: você pode imprimir para uso pessoal e distribuição gratuita 

Este plano de leitura bíblica de 30 dias foi organizado de maneira que lhe desse um quadro 

geral da história da Bíblia.  Algumas diretrizes: 

1. Peça a Deus para ajudá-lo a entender o que você estiver lendo. Ore algo como: “abre 

meus olhos e meu coração para entender tua Palavra”. Deus se deleita em se revelar 

aos seus filhos à medida que eles se achegam a ele em fé. 

2. A coisa mais importante não é que você faça estas leituras todos os dias, mas sim que 

você processe o que leu. Caminhe em seu próprio ritmo, esta é apenas uma direção 

para você seguir. 

3.  Escreva perguntas que você tenha à medida que ler e nós conversaremos sobre elas. 

Por favor, ore por este jovem cristão e sinta-se livre para usar estas diretrizes você mesmo 

ou oferecê-las a qualquer outra pessoa que possa tirar proveito delas. 

Disponibilizado por voltemosaoevangelho.com 



DIÁRIOS DEVOCIONAIS  

DIÁRIOS DE ESTUDOS  

BÍBLICOS  

 
Sugestão para impressão: 

 Capa colorida em papel cartão  ou 

couchê, tamanho A4 

 Miolo : colorido ou P&B papel sulfite A4 

 Encadernação : fichário , pasta com dois 

furos, com arame e plásticos transparentes .  
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Meu Devocional  

Diário 
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Diário Devocional  

Data: ____/ ____/____.  

 

Leitura bíblica : ___________________________________________________ 

 

Verdades bíblicas : __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

O Que eu Aprendi?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

Aplicação Pessoal  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Pedidos de Oração 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Aplicação pessoal   

Passagem: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

O que essa passagem significa para minha vida? Como falou ao meu coração? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  
Minha oração... 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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DATA:  VERSICULOS:  

O QUE APRENDI 

MOTIVOS DE GRATIDÃO  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

DEVOCIONAL  DIÁRIO  

Meu Devocional 

Diário  
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DATA:  VERSICULOS:  

APRENDI QUE... 

MOTIVOS DE GRATIDÃO  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

DEVOCIONAL  DIÁRIO  
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Passagem  lida hoje:   

Como posso aplicar essa passagem em minha vida? Como falou ao 
meu coração?  

APLICAÇÃO PESSOAL  

Minha oração... 
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Meu Diário Devocional 

Com o Pai em Secreto    
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Com o Pai em Secreto 

Data: _________________ 

Como me sinto hoje ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Passagem bíblica:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Como está passagem falou ao meu coração? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Oração de hoje 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Abrindo o coração: (alegria, mágoas, tristeza, falta de perdão) 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Meus Estudos 

Bíblicos  
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Texto bíblico   

Qual o tema central da passagem ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quais lições podemos tirar do texto lido?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Como aplicar o que foi aprendido ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Estudos Bíblicos  
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Versículos para memorizar  
 Janeiro Fevereiro 

Março Abril 

Maio  Junho 
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Versículos para memorizar  
 Julho Agosto 

Setembro Outubro 

Novembro   Dezembro 
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Diferentes do mundo, iguais a Cristo.   

O ministério Susana Wesley nasceu na mente de 

mulheres inconformadas com os valores femininos 

atuais, pois estes não correspondem ao papel da 

mulher pensado por DEUS. 
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