
1 Palavra pastoral 

1.1 Introdução 

Um novo ano começa e não existe nada melhor que revermos o que fizemos e planejarmos este novo ano 
de maneira a cumprirmos a vontade de Deus. 

Temos que nos “vivermos de maneira digna da vocação” e somente podemos, se houver o empenho em 
compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e o que temos que fazer para vivermos de forma 
alinhada com o Seu querer. 

Diante da necessidade de amadurecermos e conhecermos a vontade de Deus a melhor coisa a fazermos é 
iniciarmos um plano de leitura juntos que tem o foco no novo testamento. 

Durante o ano serão montados pequenos planos de leitura para criarmos o hábito da leitura e podermos 
incentivar uns aos outros nesta jornada. 

Toda graça de nosso Deus e Pai nesta jornada para o amadurecimento e conhecimento do Seu desejo 
para as nossas vidas. 

1.2 Comentários para iniciar a leitura 

Não tem nada melhor para a vida cristã, para andarmos na vontade do Senhor que conhecendo a Sua 
palavra, compreendendo o que ela fala e o direcionamento que a mesma dá para a nossa vida. 

Para iniciar a leitura é preciso se comprometer com o processo, pois isto requer de nós dedicação e 
compromisso com Deus. Não é algo que fazemos na carne, mas, na dependência do Espírito, consciente 
que é o meio que Ele fala conosco nos conduzindo ao amadurecimento e conhecimento da Sua vontade. 

Ninguém pode nos obrigar, nem nos impor, por isso, depende única e exclusivamente de nós, de uma 
disposição de querer conhecer e compreender a vontade de Deus. A leitura faz parte do processo de 
amadurecimento para as nossas vidas, pois nasce do desejo de querer ser útil ao Reino de Deus, de 
compreender e conhecer a Sua vontade e principalmente nos capacitarmos para desempenharmos bem a 
nossa função, como podermos julgar tudo que ouvimos e assim, permanecermos no plano e propósito de 
Deus. 

Antes de começar, devemos refletir sobre o compromisso que pretendemos assumir com Deus. 
Expressemos diante Dele o desejo de conhecer como fundamental para que sejamos capacitados para 
exercer a função no corpo. Precisamos estabelecer um horário para oração, leitura, meditação e reflexão 
sobre o que a bíblia fala e o que o Pai tem para ensinar no dia. Não importa o horário, pode ser de manhã, 
antes do trabalho ou iniciar os afazeres do dia a dia, pode ser após o almoço, antes ou depois da sesta, ou 
mesmo a noite, antes de dormir. Não importa o horário, mas este precisa ser definido e assinalado na 
agenda como: “reunião com o Pai”. 

Devemos começar devagar, pois é uma jornada de aprendizagem. No início, devemos somente fazer uma 
oração, reconhecendo a nossa dependência e pedindo que nos dê o entendimento, discernimento e 
sabedoria para compreender o que Ele deseja falar. Leia a bíblia, depois da(s) passagem(ns) que mais 
ficou tocado, copie e anote o livro, capítulo e versículo, faça um sumário do que entendeu para a tua vida. 
Tome o cuidado para não tirar o texto do contexto. Ao término da devocional, faça uma oração a Deus 
agradecendo.  

1.3 Material de suporte 

Durante toda a jornada, poderá acompanhar pelo facebook mensagens que serão postadas. 

Caso deseje receber no teu whatsapp, então envie uma mensagem para (34)99194-0452, solicitando 
incluir. 
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Diariamente serão publicadas pequenas mensagens, uma gravação de uma reflexão do dia sobre o texto 
lido. 

O endereço onde as mesmas serão postadas sâo: 

Facebook:  https://www.facebook.com/caminharnagracadeDeus 

Site do caminhar na graça: www.caminharnagraca.com 

Plano de leitura: https://planoleitura.wordpress.com/ 

 

1.4 Momento da leitura 

O momento de leitura é um tempo especial, onde aprendemos, por meio das Escrituras a conhecer e 
compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. 

Coloque-se diante de Deus, reconhecendo a total dependência e que precisa aprender sobre este tempo, 
que precisa conhecê-Lo. 

Antes de iniciar faça uma oração pedindo que o Pai permita que tenha entendimento da Sua vontade e 
que possa ser um instrumento útil ao reino. 

Reserve um tempo para este momento, marque na sua agenda, crie um compromisso, entre você e o teu 
Deus. 

A cada leitura realizada, deverá marcar com um “x” para permitir identificar as leituras já realizadas. 

 

1.5 Comentários das cartas 

Os comentários sobre as cartas foram extraídos das bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. 

 

1.6 Bíblia 

Você pode adquirir uma em papel nas livrarias de sua cidade. Para os comentários e texto será usado a 
Nova Versão Internacional (NVI), Revista de Atualizada (RA ou BEARA) ou a Nova Tradução na Linguagem 
de Hoje (NTLH). 

Caso prefira uma versão eletrônica, poderá usar qualquer uma disponível. Uma versão que dá facilidade 
para marcar texto, anotar, etc é a YOUVERSION. 

 

https://www.facebook.com/caminharnagracadeDeus
http://www.caminharnagraca.com/
https://planoleitura.wordpress.com/
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2 Carta aos Efésios – 04/Jan a 11/Jan 

Na sua terceira viagem missionária, Paulo passou quase três anos na cidade (Atos 19:1-20:1). Essa cidade 
se tornou um importante centro do trabalho 
cristão na província romana da Ásia, que 
ficava numa região que hoje faz parte da 
Turquia. 

Paulo estava preso quando escreveu esta 
carta. A carta não trata de problema 
particular dos leitores O assunto da mesma 
está relacionada  ao plano de Deus de unir, 
no tempo certo, debaixo da autoridade de 
Cristo, tudo o que existe no céu e na terra.  

Como ocorre com outros textos epistolares 
do Novo Testamento, também não há 
unanimidade de critério sobre a data e o 
lugar de redação dessa epístola, incluída no 
grupo das chamadas “da prisão” por causa do testemunho do autor sobre a sua situação pessoal (3.1; 
4.1). Tendo presente essa clara referência ao seu cativeiro, se tem pensado que a carta foi escrita em 
Roma, entre os anos 60 e 61 d.C. 

Sociedade Bíblica do Brasil. (1999; 2005). Bíblia de Estudo Almeida Revista e Atualizada (Ef). Sociedade 
Bíblica do Brasil. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-2) 

1. A Igreja é criação de Deus em Cristo (1.3—3.21) 

a. O plano de Deus preparado desde a eternidade (1.3-23) 

b. Salvação por graça, em Cristo, para toda a humanidade (2.1-22) 

c. Paulo constituído apóstolo para os gentios (3.1-21) 

2. A Igreja foi criada para produzir boas obras (4.1—6.20) 

a. A unidade mediante a diversidade de dons (4.1-6) 

b. Nova vida em Cristo (4.7—5.21) 

c. A relação entre Cristo e a família cristã (5.22—6.9) 

d. As armas espirituais do cristão (6.10-20) 

Epílogo (6.21-24) 
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3 Carta aos Filipenses – 12/Jan a 17/Jan 

Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. 
A igreja de Filipos foi a primeira fundada na 
Europa por Paulo, na sua segunda viagem 
missionária (Atos 16:12-40) Anos depois 
quando estava na cadeia, ele escreveu esta 
carta. Ele havia recebido notícias a respeito 
dos cristãos de Filipos e tinha ficado 
sabendo  que havia sérios problemas entre 
eles. E estava preocupado também por 
saber que alguns líderes da igreja eram 
contra ele. Ao mesmo tempo, Paulo havia 
recebido ajuda dos cristãos de Filipos; ele 
escreve esta carta não somente para tratar 
dos problemas da igreja, mas também para agradecer aos filipenes tudo o que tinham feito por ele. 

Não há unidade de opinião sobre o lugar e a data em que Paulo escreveu a carta. Há aqueles que opinam 
que a enviou de uma prisão em Éfeso, o que permitiria apontar como data provável os anos 54 a 55. 
Nesse caso, a carta teria, como de fato tem, um marcante caráter de agradecimento aos cristãos de 
Filipos, os quais, ao saber da prisão do apóstolo, haviam decidido mandar-lhe alguns auxílios como 
expressão de amor e solidariedade fraternal (4.18). Por outro lado, se a menção da “guarda pretoriana” 
(1.13) for interpretada como uma referência ao palácio imperial, poderia ter maior apoio a hipótese que 
localiza a prisão em Roma (At 28.16-31). Nesse caso, a carta teria sido escrita nessa cidade, no ano 63. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-11) 

1. O evangelho de Cristo também cresce na prisão (1.12-26) 

2. Exortação à unidade (1.27—2.18) 

3. Os valorosos colaboradores do apóstolo (2.19-30) 

4. Advertências contra falsos mestres (3.1—4.1) 

5. Exortações (4.2-9) 

6. Agradecimento pela ajuda dos filipenses (4.10-20) 

Epílogo (4.21-23) 
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4 Carta aos Colossenses – 18/Jan a 21/Jan 

A cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. A igreja dali 
não tinha sido fundada por Paulo, e , pelo que 
parece, ele ainda não havia estado lá quando 
escreve a carta. É provável que Epafras, tenha 
sido o primeiro a anunciar o evangelho em 
Colossos. 

Paulo estava na cadeia e tinha recebido 
notícias dessas falsas doutrinas que estavam 
sendo ensinadas aos cristãos de Colossos e 
por isso escreveu esta carta para combater 
esses falsos ensinamentos e trazer os colossenses de volta a verdadeira fé. 

Esta epístola oferece uma especial coincidência de nomes próprios com a dirigida a Filemom, também 
escrita na prisão. Mas o paralelismo mais notável se dá entre Colossenses e Efésios. É provável que ambas 
pertençam à mesma época (os anos 60 e 61), o que explicaria a semelhança dos temas expostos, a forma 
semelhante de tratá-los e os paralelos de estilo e de vocabulário. Tradicionalmente se considera que 
Colossenses foi escrita em Roma. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-8) 

1. A excelência da pessoa e a suficiência da obra de Cristo (1.9-23) 

2. O ministério de Paulo (1.24—2.5) 

3. Advertência contra falsos mestres (2.6—3.4) 

4. A nova vida em Cristo (3.5—4.6) 

Epílogo (4.7-18) 
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5 Carta aos Gálatas – 22/Jan a 30/Jan 

Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não judeus começaram a aceitar Jesus 
como Salvador, logo surgiram discussões 
sobre a necessidade de os não –judeus 
segurem as leis dos judeus, especialmente a 
lei que mandava que todo homem fosse 
circuncidado. Essa mesma discussão apareceu 
nas igrejas que o apóstolo Paulo havia 
fundado na província romana da Galácia, que 
ficava numa região que hoje faz parte da 
Turquia. Várias pessoas estavam dizendo 
àqueles cristãos que, para poderem ser 
aceitos por Deus, eles precisavam obedecer à 
lei de Moisés. 

Esta carta é a resposta que Paulo dá a essa 
falsa doutrina. Com argumentos fortes e 
palavras às vezes chocantes, ele denuncia 
esse outro evangelho que está sendo anunciando e procura trazer de volta para a fé a verdadeira àqueles 
que estão se desviando do caminho certo. 

Provavelmente, Paulo tenha redigido a Epístola aos Gálatas em Corinto, entre os anos 55 e 60, pouco 
antes ou pouco depois de ter escrito aos cristãos de Roma. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-9) 

1. O Evangelho anunciado pelo apóstolo (1.10—2.21) 

a. Recebido mediante revelação direta de Jesus Cristo (1.10-24) 

b. Reconhecido pelos líderes da igreja de Jerusalém (2.1-14) 

c. Centraliza-se na justificação pela fé em Cristo (2.15-21) 

2. O Evangelho da graça de Deus e a liberdade cristã (3.1—5.12) 

a. A suficiência da fé (3.1-14) 

b. A relação entre lei e promessa (3.15-29) 

c. Demonstração de que a salvação é obra da graça de Deus (4.1-31) 

d. Exortação a permanecer firmes na liberdade (5.1-12) 

3. O uso da liberdade cristã (5.13—6.10) 

a. O correto uso da liberdade cristã (5.13-25) 

b. A vida no Espírito (5.26—6.10) 

Epílogo (6.11-18) 
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6 Carta a Filemon – 31/Jan a 31/Jan 

Filemon era um cristão que, provavelmente, 
fizesse parte da igreja de Colossos. Onésimo, 
que era escravo deste, tinha fugido. Não se 
sabe como ele chegou a conhecer o apóstolo 
Paulo, mas o certo é que se converteu 
ouvindo a mensagem do evangelho anunciada por ele que estava na cadeia. Paulo resolveu que Onésimo 
deveria voltar para o seu dono e por isso escreveu a carta a fim de lhe fazer um apelo para que recebesse 
Onésimo. De volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. 

A Epístola a Filemom (= Fm) é outra das chamadas “epístolas da prisão”. Revela uma grande afinidade 
com Colossenses, o que sugere que foi escrita na mesma época. Embora não se possa precisar o lugar e 
nem a data da sua redação, tradicionalmente se considera que foi escrita em Roma, por volta do ano 61. 

Prólogo (1-3) 

1. A fé e o amor de Filemom (4-7) 

2. Paulo intercede por Onésimo (8-22) 

Epílogo (23-25) 
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7 Carta aos romanos – 01/Fev a 19/Fev 

Autor, apóstolo Paulo, entre 56 e 57 d.C. O tema 
da carta é referente a “justificação divina através 
da fé em Cristo”. Paulo escreveu esta carta com a 
intenção de se apresentar à igreja de Roma. Iria 
visita-la na sua jornada até a Espanha.  

A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, 
provavelmente iniciada por judeus romanos que 
se converteram em Pentecoste.  

A grande questão tratada por Paulo nesta carta 
está relacionado a como alguém pode ser 
justificado por Deus no dia do Julgamento Final. 
Nesta carta ele afirma que a justificação vem 
somente pela fé em Jesus Cristo. E ele deixa claro 
que não existe distinção entre judeu e gentio e 
que todos gozam do mesmo privilégio. Os 
capítulos de 1 a 11, tratam sobre o que Deus fez 
por todo aquele que crê, e do 12 ao 16 
apresentam a maneira como os crentes deveriam 
viver em resposta a graça divina. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-15) 

1. Salvação somente pela fé (1.16—11.36) 

a. Anúncio do tema: O justo viverá pela fé (1.16-
17) 

b. A indesculpável pecaminosidade humana (1.18—3.20) 

c. Justificação mediante a redenção efetuada por Cristo (3.21—4.25) 

d. A nova vida de liberdade do justificado pela fé (5.1—8.39) 

e. A incredulidade de Israel (9.1—11.36) 

2. Exortações: A justificação pela fé aplicada à nova vida (12.1—15.13) 

a. Em amor autêntico (12.1-21) 

b. Em submissão às autoridade instituídas por Deus (13.1-14) 

c. Sem menosprezo ao irmão mais fraco (14.1—15.13) 

Epílogo (15.14—16.27) 

Os planos evangelísticos do apóstolo (15.14-33) 

Saudações, recomendações e doxologia final (16.1-27) 
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8 Carta de Tiago – 20/Fev a 24/Fev 

A carta foi escrita a todos os cristãos do seu 
tempo e trata de assuntos práticosda vida 
cristã. O autor fala de pobreza e riqueza, 
tentação, preconceito, o falar e o agir, o 
criticar, o orgulho e humildade, paciência, 
oração e fé. Ele põe acima de tudo a 
necessidade de não somente crer como 
também agir. Não adianta nada alguém dizer 
o que tem fé se não provar por meio das suas 
ações que a sua fé é viva e verdadeira. 

O autor chama a si mesmo de “ mestre” e ele ensina belas lições para todos os seguidores de Cristo. Com 
clareza e vigor, Tiago, nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos de verdade. 

A redação, por outro lado, contém sinais evidentes de uma mentalidade semítica. É evidente que Tiago foi 
um hebreu palestino, possuidor de uma ampla formação helenística e que escreveu sobretudo para 
cristãos de origem judaica que viviam na Diáspora desde a destruição de Jerusalém no ano 70. 

Esboço: 

Prólogo (1.1) 

1. Exortação sobre diversos temas (1.2-27) 

2. Amar sem discriminar (2.1-13) 

3. A fé sem obras está morta (2.14-26) 

4. A língua (3.1-12) 

5. A sabedoria que vem do alto (3.13-18) 

6. A amizade do mundo é inimiga de Deus (4.1-10) 

7. Não falar mal uns dos outros (4.11-12) 

8. Deixar de lado a jactância (4.13-17) 

9. Contra os ricos opressores (5.1-6) 

10. Ser pacientes e orar com fé (5.7-20) 
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9 Primeira carta de Pedro – 25/Fev a 29/Fev 

A primeira carta foi escrita para os cristãos 
que viviam em cinco províncias romanas que 
ficavam numa região que hoje faz parte da 
Turquia. O apóstolo está em “Babilônia”, que, 
que provavelmente , seja uma maneira de 
falar da cidade d Roma. 

Os leitores estão enfrentando sofrimentos e 
perseguições por causa da sua fé. Ao procurar 
animá-los a continuarem firmes na sua 
dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm 
é verdadeira. 

Ainda que não tenhamos indicações precisas acerca do tempo de composição desta carta, acredita-se que 
foi muito próximo do ano 64, em Roma, pouco antes da grande perseguição que Nero desencadeou 
contra os cristãos daquela cidade. 

Esboço: 

Prólogo (1.1-2) 

1. Regenerados para uma viva esperança (1.3-12) 

2. Conselhos e recomendações aos crentes (1.13—2.10) 

a. Chamado a uma vida santa (1.13—2.3) 

b. Chamado a aproximar-se da Pedra Viva (2.4-8) 

c. Chamado a proclamar as virtudes de Cristo (2.9-10) 

3. Exortação à vida cristã exemplar (2.11—4.6) 

a. Vivendo como servos de Deus (2.11-25) 

b. Vivendo como servos na família (3.1-7) 

c. Vivendo como servos na conduta diária (3.8—4.11) 

d. Participando nos sofrimentos de Cristo (4.12-19) 

4. Recomendações aos anciãos e jovens (5.1-11) 

Epílogo (5.12-14) 

 

 


