Programa Grant Horner de leitura bíblica
O programa de leitura da Bíblia do Professor Grant Horner é incomum, desafiador e vai mudar sua
vida. É diferente de qualquer outro programa que você já viu. Experimente-o por UM MÊS e
descubra por si mesmo. Você jamais será o mesmo!

O melhor benefício desse programa é uma contextualização rápida, em grande
escala nos dois Testamentos e em todos os diferentes gêneros bíblicos. Você
conhece as semelhanças entre Eclesiastes e 2 Coríntios? E a relação entre
Deuteronômio e Mateus? Não existe outro programa igual neste sentido e que
proporcione uma mudança constante (coisa que o ser humano ama), como
também uma convicção coerente (coisa que o ser humano detesta).
Cada dia você vai ler um capítulo de cada uma das dez listas. É isso mesmo: dez
capítulos por dia! Use dez fichas ou notas com as listas individuais para
acompanhar sua localização (ou use as fichas fornecidas na última página deste
texto).
No primeiro dia, você vai ler Mateus 1, Gênesis 1, Romanos 1, e assim por
diante. No 2º dia, você lerá Mateus 2, Gênesis 2, Romanos 2, etc. No dia 29, já
terá terminado Mateus, então vá para Marcos 1 na lista de Evangelhos. Você
também vai estar quase no final de 2 Coríntios e Provérbios, estará lendo Salmo
29, Gênesis 29 e assim por diante.
Quando chegar ao último capítulo do último livro de uma lista, comece-a de
novo. Vá passando por toda a Escritura continuamente. Uma vez que as listas
variam em tamanho, as leituras se entrelaçam constantemente de várias
maneiras. Você nunca lerá o mesmo conjunto de dez capítulos novamente! A
cada ano você lerá todos os Evangelhos quatro vezes, duas vezes o Pentateuco,
as cartas de Paulo 4 ou 5 vezes cada, as literaturas de sabedoria do Velho
Testamento 6 vezes, todos os Salmos pelo menos umas 2 vezes, o livro de
Provérbios e o de Atos dos Apóstolos 12 vezes e todos os livros históricos e
proféticos do Velho Testamento cerca de 1 vez e meia. Como o entrelaçamento
está em constante mudança, você experimentará a Bíblia comentando a si
própria de uma maneira sempre nova: era o princípio dos reformadores
“Scriptura interpretans scripturam” — a Escritura interpreta a
Escritura — em ação!
Depois de ter lido um livro em particular, uma ou duas vezes, sua velocidade
naquele livro normalmente duplica ou triplica porque você já está familiarizado
com ele e pode percorrê-lo rapidamente e com confiança, porque já não estará
meramente decodificando o texto, mas raciocinando, através do contexto de toda
a Escritura!

Mesmo um leitor regular, concentrando-se em passar pelo texto (em vez de
tentar entender tudo), em geral consegue ler os dez capítulos em cerca de uma
hora por dia (5 a 6 minutos por capítulo). Muitas pessoas relatam que os lêem
com confiança em 35–40 minutos. Se você está gastando mais tempo, é porque
está ―lendo errado‖. Permaneça relaxado, concentre-se e apenas mantenha seus
olhos em movimento. A chave é a velocidade moderada, porém constante. Isso é
como ―anatomia geral‖ — olhar para o corpo inteiro, sem estudar atentamente
órgãos, sistemas de órgãos, tecidos ou células. Não é ―microbiologia‖ mas,
microbiologia e o estudo dos órgãos fazem mais sentido quando você conhece a
estrutura do corpo humano como um todo e como todas as partes, grandes e
pequenas, se relacionam em perfeita interdependência.
Depois de apenas alguns dias, a leitura ficará muito mais fácil; em um mês, se
tornará um hábito e, em seis meses, você vai imaginar como é que sobreviveu
com uma dieta tão pobre da Palavra de Deus. E então vai incentivar outros a
iniciarem o programa! Comecei em 1983 quando era novo convertido e, até
agora, já li a Bíblia (em sua maioria) centenas e centenas de vezes.
É importante que você use uma única Bíblia para fazer sua leitura, para que
vá ―gravando‖ onde tudo está. Eu tenho a mesma Bíblia desde 1983 e a conheço
intimamente. Se ficar trocando de Bíblias, perderá esta intimidade com o texto.
Encontre uma tradução e formato que goste e fique com ela. Isto é fundamental!
Sua Bíblia é a única coisa na terra que, quanto mais você usa, melhor e melhor
ela fica. Por favor, compartilhe este programa de leitura bíblica com todos os
cristãos que conhece, até mesmo com quem está pensando em ler a Bíblia pela
primeira vez. Coloque estas instruções em sua Bíblia e revise-as de vez em
quando.

Segredos para o sucesso
• Leia um capítulo de cada lista por dia, em uma sessão ou duas. Quando
terminar um livro, vá para o próximo. No final da lista, volte ao início. Leia
na ordem dada acima.
• Leia de forma rápida (sem ―leitura dinâmica‖), a fim de obter o sentido
global. Sua leitura deve ser confortavelmente rápida, com retenção
moderada. Você não está estudando profundamente ou memorizando.
Reserve 5–6 minutos por capítulo. No final de um capítulo, passe
imediatamente para a próxima lista.
• Percorra o texto: nada de enrolar, voltar na leitura, procurar por referências
cruzadas, etc!

• Existem vários ―tipos de leitura‖: super-rápida superficial, atenta com passo
moderado, estudando o texto, meditando profundamente, etc. Você deve
ficar entre o primeiro e segundo tipos.
• A maioria das pessoas reduz o tempo gasto e aumenta a retenção em apenas
duas ou três semanas! Hoje leio e retenho todo o texto de Mateus em 35
minutos, o de Romanos em 20, Gênesis em uma hora...
• Não procure qualquer coisa que não entender: a compreensão virá com o
tempo, lendo bastante, através da contextualização das Escrituras.
Simplesmente percorra o texto.
• Se perder um dia ou dois, tudo bem; supere isso e, em seguida, continue
lendo. Não se cubra de trapos e cinzas e desista. Movimente seus
marcadores, para encontrar o capítulo rapidamente no dia seguinte.
• Se você está se perguntando por que deve ler todo o livro de Atos (ou
Provérbios) todo mês, já demonstrou que realmente precisa lê-los tantas
vezes!
• O objetivo deste programa é simples e duplo: conhecer as Escrituras e
amar e obedecer mais a Deus!

Professor Grant Horner
A especialidade acadêmica do Professor Horner é a literatura, teologia e filosofia do Renascimento e da
Reforma, com ênfase primária em Milton, Shakespeare, Erasmo, Lutero, Calvino e poesia e prosa dos fins do
século XVI e XVII. Ele é professor associado na Master's College ao norte de Los Angeles e também é
presidente docente de Humanidades no Trinity Classical Academy (www.trinityclassicalacademy.com, contato:
ghorner@masters.edu).
Tradução:
Ministério Pés Descalços (Maurilo e Vivian Borges, contato: mauevivian@yahoo.com.br).

As dez listas
Lista 1 (89 dias)
Mateus – Marcos – Lucas – João
Lista 2 (187 dias)
Gênesis – Êxodo – Levítico – Números – Deuteronômio
Lista 3 (78 dias)
Romanos – 1 e 2 Coríntios – Gálatas – Efésios –
Filipenses – Colossenses – Hebreus
Lista 4 (65 dias)
1 e 2 Tessalonicenses – 1 e 2 Timóteo – Tito – Filemon
– Tiago – 1 e 2 Pedro – 1, 2 e 3 João – Judas –
Apocalipse
Lista 5 (62 dias)
Jó – Eclesiastes – Cantares de Salomão
Lista 6 (150 dias)
Salmos
Lista 7 (31 dias)
Provérbios
Lista 8 (249 dias)
Josué – Juízes – Rute – 1 e 2 Samuel – 1 e 2 Reis – 1 e
2 Crônicas – Esdras – Neemias – Ester
Lista 9 (250 dias)
Isaías – Jeremias – Lamentações – Ezequiel – Daniel –
Oséias – Joel – Amós – Obadias – Jonas – Miquéias – Naum
– Habacuque – Sofonias – Ageu – Zacarias – Malaquias
Lista 10 (28 dias)
Atos dos Apóstolos
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