REGULAMENTO DA CAMPANHA DE LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO

Objetivos
Considerando a importância do desenvolvimento cultural/educacional, com vistas ao
aprimoramento da convivência social baseada em princípios salutares das boas práticas, o IBADEP Instituto
Bíblico da Assembléia de Deus - Ensino e Pesquisa, apresenta a campanha de incentivo a leitura da bíblia em
1 (um) ano.
Em razão das características peculiares desta literatura, considera-se que a prática diária da
leitura da bíblia despertará no indivíduo, o hábito da leitura, bem como desenvolverá seu potencial
espiritual, cultural, social e humano.

Público Alvo
Esta campanha, lançada em nível nacional e internacional, tem como alvo, todas e quaisquer
pessoas interessadas no aprendizado bíblico e na prática da leitura habitual.

Conteúdo
Os seguintes números são baseados na bíblia evangélica “NTLH - Nova Tradução na Linguagem
de Hoje”
Antigo Testamento

Novo Testamento

Total

Livros

39

27

66

Capítulos

929

260

1.189

Versículos

23.146

7.957

31.103

Comparando com outras traduções, esses números poderão sofrer alterações, sendo que esta
variação não possui interferência no cronograma de leitura, uma vez que as divergências ocorrerão na
divisão dos versículos, não alterando o número de capítulos que são considerados nos cálculos da disposição
programática.

Disposição programática
Para considerar a leitura dentro dos padrões estabelecidos pela campanha de leitura da bíblia
do IBADEP, os seguintes requisitos precisam ser respeitados:
 3 Capítulos completos por dia cada dia da semana com exceção dos domingos.
 5 Capítulos completos aos domingos.
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Carga horária
A Campanha de Leitura da Bíblia em um ano, terá carga horária total de 120 (horas).
Para tanto será considerado:
 18 Minutos/dia para a leitura de 3 capítulos (período de segunda à sábado)
 30 Minutos/dia para a leitura de 5 capítulos (aos domingos)

Condições para Validação da Carga Horária
As condições para a validação das horas de leitura como horas de Desenvolvimento Espiritual,
Cultural, Social e Humano serão as seguintes:
 O marcador deverá estar preenchido corretamente, sem rasuras contendo:
 Dados pessoais do leitor
 Data de início e término da leitura, não podendo ser inferior à 365 dias
 Deverá a leitura ser realizada de acordo com a programação prevista de 3 capítulos
para cada dia da semana e 5 capítulos no domingo.
 Para o aproveitamento das horas de leitura, bem como recebimento do certificado de
leitura da bíblia, deverá ser seguido criteriosamente este regulamento.
 Esta campanha não tem efeito de curso.

Condições para Envio do Certificado
 A leitura bíblica em situações especiais, deverá ser supervisionada por pessoa
responsável.
 Ao final da leitura, o marcador devidamente preenchido, deverá ser enviado pelos
correios por AR, para o instituto, no endereço constante no próprio marcador.
 Os casos omissos neste, deverão ser relatados ao IBADEP – Instituto Bíblico da
Assembléia de Deus - Ensino e Pesquisa, que considerará e apresentará a solução
viável para cada situação.
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