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Por David R. Batty 
As referências Bíblicas usadas nesta Lição são retiradas das seguintes versões da Bíblia: 

 

Direitos de Autor 1978, 1979,1982, Comitê para o Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA. 

 

Todos os direitos, incluindo o direito de apresentação ou reprodução no todo ou em parte, sob 

qualquer forma, é reservado sob a Convenção Mundial dos Direitos de Autor e outras 

convenções pertinentes, tratados, ou proclamações. 

 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão do Comitê para o 

Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA 

 

Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristãos, desenvolvida para os 

novos na Fé e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições podem ser 

usadas igualmente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e 

ministérios similares que trabalhem com novos cristãos. Esses estudos são designados 

para um programa de educação individualizado. Um curso de treinamento do professor 

está disponível para todos os interessados em usar estes materiais. Para mais informação 

procure: 

 

Desafio Jovem  

Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 

Cep: 13.500 - 162 

Telefone: (19) 3534-1999 

curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br 

www.desafiojovemdobrasil.com.br 
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Ler faz bem à saúde! 

Queremos lhe dar a oportunidade de ler livros e jornais e escutar cassetes, CDs e DVDs 

que sejam interessantes e que lhe ajudem. Hoje existem bons livros e revistas cristãs. 

Queremos que você faça da leitura uma parte regular dos seus estudos a cada dia. 

 

Como que este Projeto pode lhe ajudar: 
1. Irá lhe ensinar a ler melhor e mais depressa. 

2. Você aprenderá  a aproveitar mais a sua leitura. 

3. Lhe dará uma oportunidade de explorar mais detalhadamente alguns dos assuntos  

que lhe interessam. 

4. Você terá a oportunidade de avaliar o que leu e aplicar isso à sua vida diária. 

5. À medida que for lendo, esperamos que possa descobrir coisas que lhe ajudarão a 

ser um cristão bem sucedido. 

6. Irá lhe ajudar a fazer da leitura um hábito que nunca mais desaparecerá. 

Como você pode ter bons resultados com este projeto: 
 
1. Escolha um livro, artigo de jornal que lhe interesse.  

2. Quando estabelecer os seus objetivos para alvos diários, escreva o nome do livro, e 

o número das páginas que deseja ler (por exemplo, Nascido de Novo, páginas 15-

20). 

3. Leia pelo menos duas páginas por dia (por favor, coloque o livro em sua 

escrivaninha até o ter acabado de lê-lo por completo). Antes de começar a ler, peça a 

Deus que lhe ajude a aprender alguma coisa e que lhe ajude a ser um cristão melhor. 

4. Após ter completado a sua leitura diária, escreva um breve resumo de como esta 

parte do livro lhe ajudou na sua vida. Não deverá ser maior do que uma página. O 

seu resumo pessoal deve ser entregue antes do final da aula de cada dia. 

(Veja a página 6 dessa lição para mais informações sobre como escrever um Diário 

Pessoal.) 

5. Quando terminar de ler todo o livro ou artigo de jornal, você deverá escrever um 

relatório geral.  
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Os Resumos Pessoais são as principais tarefas dessa Disciplina. Cada dia, após ter 

terminado a leitura das páginas do seu livro, você deve escrever um pequeno resumo 

pessoal baseado naquilo que leu. Por favor, leia as instruções abaixo sobre como fazer 

os Resumos Pessoais corretamente. 

 

Inclua todas as informações dadas a seguir no seu Diário Pessoal quando for 

redigilo. Consulte as cópias na página seguinte para ver como uma aluna fez o seu 

diário.  

Inclua: 

 

1. O seu nome; 

2. A data de hoje; 

3. O nome do livro que está  lendo; 

4. Os números das páginas que foram lidas hoje; 

5. O seu resumo pessoal. 
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Resumos Pessoais – A forma errada de fazer 

 

1. Não relate simplesmente o que aconteceu à personagem na página X do livro. 

2. Não se limite a copiar parágrafo após parágrafo. 

3. Não demore uma hora, nem gaste cinco folhas de papel para escrever o seu resumo. 

 

Resumos Pessoais – A forma correta de fazer 

 

1. Dois ou três parágrafos são o suficiente. 

2. Torne-os pessoais. Coloque parte de você no relatório e fale sobre a forma como o 

livro está lhe ajudando. Fale daquilo que você está  aprendendo com o livro. 

3. Reaja ao livro. Não escreva simplesmente o que o livro diz. Coloque as suas 

opiniões no resumo. Se concorda ou discorda com o autor? Explique porquê. Dê 

exemplos da sua vida, ou da vida dos outros à sua volta, que concordem, ou 

contradigam aquilo que o livro diz. 

4. Avalie o livro. É estafante lê-lo? Valeu a pena lê-lo? Recomendaria o livro a 

alguém? 

5. Exponha as suas idéias de forma a colocá-las em prática na sua vida, tendo em vista 

o aprendizado adquirido ao ler o livro. Torne essas idéias de aplicação pessoal tão 

específicas quanto possível. 
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Exemplos de Resumos Pessoais 

 
Cindy Gargon 
24 de Junho de 1980 
A Coragem de Carol 
Páginas 7-12 
 
A situação principal que prendeu a minha atenção, foi quando Carol ficou 

profundamente ferida num acidente de motocicleta. Ela estava de tal maneira magoada, 

que poderia ter de amputar a perna e mesmo assim disse que se sentia bem 

psicologicamente. Também é dito nessas páginas que ela era cristã. Portanto, eu penso 

que ela estava bem, no nível psicológico porque não temia nada, já que tinha Deus ao 

seu lado. Ultimamente tenho vivido com muito medo na minha vida. Este livro está me 

mostrando que não importa o que aconteça ou já tenha acontecido. Se eu tiver Deus na 

minha vida, nada tenho que temer. Ele cuidará de mim. Eu não deveria temer coisa 

alguma, mesmo que venha o pior: a morte. Desde que eu O tenha na minha vida, nada 

devo recear, porque se eu morrer, estarei com Ele. Ele estará comigo 

independentemente daquilo que eu esteja passando. 

 
Cindy Gargon 
25 Junho de 1980 
A Coragem de Carol 
páginas 13-19 
 
Eu diria que a situação mais importante que me chamou a atenção hoje, ao ler este 

livro, foi a parte onde diz: "(...) Escolha, através de um ato de vontade, aceitar aquilo 

que não pode mudar e encontrará força e paz fluindo na sua direção de acordo com a 

sua necessidade." Existem tantas coisas que eu gostaria de aceitar, sabendo que não as 

posso mudar. Mas como posso fazer com que a minha vontade obedeça? Sei que no 

mundo lá fora não posso mudar as coisas, mas é tão difícil aceitar isso. O meu irmão 

me disse que enquanto eu estiver aqui, ele não quer ter nada a ver comigo. Segundo 

aquilo que a minha mãe me disse ontem ao telefone, ele nem sequer quer me ver mais. 

Como posso aceitar isso sem tentar fazer alguma coisa para mudar a situação? Parece 

que, por aquilo que li hoje, estas pessoas estavam dispostas a fazer isso. Também 

gostaria de aprender o mesmo.  
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Após acabar a leitura do livro, você irá deverá escrever um relatório detalhado do livro. 

O propósito é fazer um resumo dos seus pontos principais e explicar como você foi 

benefiado com leitura. 

 

Nas páginas que se seguem, você irá encontrar instruções dadas para dois ou três tipos 

de livros. Quando escrever o seu relatório, tente fazer mais do que simplesmente 

responder às questões propostas. Escreva-o de maneira  que qualquer pessoa  possa ler e 

compreender. 

 

O seu relatório deve ter pelo menos 2 páginas, a não ser que o seu professor de a você 

instruções diferentes. Poderá ser  pedido a você que leia o seu relatório para a classe. 

 

Escreva uma descrição breve sobre a vida da pessoa e depois responda às questões 

seguintes através de frases completas: 

 

1. Qual foi o personagem(a) (poderá ser ou não a personagem principal) que teve mais 

significado para você nesse livro? 

 

2. Quais foram as características dessa pessoa que mais chamaram a  sua atenção? 

 

3. Você pode determinar, a partir do livro, como essa pessoa desenvolveu estas 

particularidades? Como é que ela procedeu? 

 

4. Gostaria de possuir estas mesmas características na sua vida? 

 

5. O que você esta fazendo para desenvolvê-las no seu dia-a-dia? Como está  tentando 

aplicá-las? Como está ocorrendo o processo? 

 

6. Se ainda não tentou desenvolvê-las, mas precisa  fazer isso, como poderia começar? 
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Aqui estão as perguntas que você necessita responder na preparação do seu 

relatório. Responde após ter terminado de ler o livro. 

 

1. Quais as verdades mais significativas que você tem aprendido com esse livro? (Em 

2 ou 3 parágrafos descreva o que cada verdade significa para você). 

 

2. De que forma esse livro lhe ajudou a se aproximar mais de Deus? 

 

3. Em que áreas da sua vida você tem falhado, no presente, na aplicação de quaisquer 

uma dessas verdades? O que você poderia fazer para começar a ter sucesso? 

 

4. Existem algumas verdades que você esteja  tentando aplicar em sua vida? Como isso 

está acontecendo? Como exatamente você pode melhorar o seu progresso? 

 

5. O que é que você aprendeu nesse livro e que já tenha conseguido colocar em prática 

na sua vida? (De pelo menos dois exemplos específicos) 

Eis aqui um exemplo simples de um relatório sobre uma biografia. A aluna não 

escreveu mais nada do que aquilo que foi pedido nas questões desse manual. Quando 

escrever o seu relatório, tente incluir mais idéias para que outros possam ser encorajados 

a procurar ajuda através da leitura deste livro.  

 
Cindy Gargon 
24 de junho de 1980 
Relatório do livro, A Coragem de Carol 
 
Carol Schullar era uma jovem que amava a vida. Também era uma atleta formidável. 

Um dia quando estava  andando de motocicleta teve um acidente e acabou  perdendo 

uma das suas pernas. Durante a sua dolorosa e longa estadia no hospital manteve 

sempre a boa disposição e confiou que o Senhor iria ajudar em toda a situação. Em vez 

de culpar a Deus pelo acidente, ela decidiu que uma vez que aquilo tinha acontecido, 

Deus  iria colocá-la em algum tipo de ministério. 

 

1. Para mim , a Carol foi a personagem mais significativa do livro. 

2. A coisa que me chamou mais à atenção foi que mesmo apesar de ter passado por 

tempos difíceis, ela manteve a sua fé fortalecida no Senhor. Não desistiu. 
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3. Eu penso que ela cresceu mais na fé. O seu pai era um pregador, portanto ela 

estava sempre na companhia da Bíblia e cresceu aprendendo o que era a fé.  

4. Eu gostaria de ter um pouco da sua fé . Penso que a principal maneira, pela qual eu 

posso desenvolver fé, é através da oração, pedindo a Deus. 

5. e 6. Bem, durante algum tempo eu tentei desenvolver fé na minha vida, mas desde 

que fui a casa e voltei, não tenho feito muitos progressos. Hoje tive um novo desejo 

de ver a minha fé crescer mais forte no Senhor. Penso que a forma, pela qual eu 

posso aplicar o que aprendi, é tentar realmente usar a fé nas coisas que parecem 

impossíveis de realizar. Até ao dia de hoje não tem resultado muito, porque tudo 

parece impossível.  

 

Hoje existem centenas cds e DVDs que falam acerca de todas as áreas da vida cristã. 

Muitas igrejas também têm as suas pregações gravadas em CDs e DVDs. Em muitas 

bibliotecas também existem  CDs e DVDs, nas quais pode requisitar para ouvir e ver. 

 

Pode ser difícil para você saber que tipo de gravações seriam as mais úteis nessa altura 

da sua vida. O seu professor ou pastor pode recomendar certos tipos de mensagens ou 

pessoas cujas CDs e DVDs que tenham possam ser apropriadas a você. 

 

Se possível, tente ouvir toda a mensagem de uma só vez. Se isso não for possível tente 

ouvi-la em dois ou três dias. Se passarem quatro ou cinco dias antes de ouvir a segunda 

parte da mensagem, você poderá ter dificuldade em se lembrar da primeira parte. Você 

poderá achar útil ouvi-la novamente, caso tenha pontos importantes. Muitas vezes 

poderá obter muito mais informação, se ouvir mais de uma vez. 

 

Ouvir uma mensagem é basicamente o mesmo que ouvir uma pregação ao vivo. Se tiver 

dificuldades em seguir os pontos principais do pregador, você poderá usar algumas das 

idéias da Disciplina de Personalização de uma Pregação de Domingo. A Folha de 

anotações da Pregação lhe dará uma idéia sobre a melhor maneira de tirar anotações e 

informações. Se a gravação que usar for atribuída pelo professor, ele poderá lhe dar 

algumas perguntas adicionais para responder. 

 


