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CIRCUITO 4x4

O ano novo traz consigo uma série de 
projetos, metas e sonhos que têm por 
objetivo nos tornar pessoas mais felizes e 
bem-sucedidas. A mídia nos oferece 
inúmeras fórmulas de sucesso, mas, muito 
antes dela, a Bíblia nos dá o princípio-chave 
para uma vida bem-sucedida: "Não deixe de 
falar as palavras deste Livro da Lei e de 
meditar nelas de dia e de noite, para que 
você cumpra fielmente tudo o que nele está 
escrito. Só então os seus caminhos 
prosperarão e você será bem-sucedido." 
(Josué 1.8).

Conhecer a Palavra de Deus e praticá-la é o 
grande segredo. E isso se torna ainda mais 
prazeroso se, como família, nos comprome-
termos a fazer isso juntos. Por isso, em 2021 
– ano do recomeço –, a IBMéier promove a 
maior campanha de leitura e estudo da Bíblia 
já realizada em nossa história: o Circuito 4x4. 
Lendo quatro capítulos da Bíblia por dia 
durante as quatro estações do ano, conse-
guiremos ler toda a Bíblia em 2021 e nos 
encheremos diariamente com as verdades 
da Palavra de Deus. Somente assim, construi-
remos vidas que permanecerão em constan-
te sucesso.

COMO FUNCIONA?

Dividimos a Bíblia em 4 grupos de leitura, 
iniciando pelo Novo Testamento. A cada 
estação do ano, você terá um roteiro com as 
passagens que deverão ser lidas em cada 
dia. Serão 4 capítulos por dia, que serão 
lidos ininterruptamente a partir do dia 21 de 
fevereiro até o dia 12 de dezembro de 2021. 
Ao final da campanha haverá uma grande 
celebração no Dia da Bíblia, quando aqueles 
que concluírem a leitura receberão uma 
medalha simbólica de conclusão do desafio.

ETAPA 1
21 DE FEVEREIRO A 26 DE ABRIL 

NOVO TESTAMENTO

ETAPA 2
27 DE ABRIL A 23 DE JULHO

GÊNESIS A 1 SAMUEL + SALMOS

ETAPA 3
24 DE JULHO A 22 DE SETEMBRO

2 SAMUEL A JÓ + SALMOS

ETAPA 4
23 DE SETEMBRO A 12 DEZEMBRO

PROVÉRBIOS A MALAQUIAS + SALMOS

COMO APROVEITAR 
MELHOR A CAMPANHA

• Separe um horário fixo, de no mínimo 30 
minutos, todos os dias, para você orar, ler a 
Bíblia e meditar sobre aquilo que você leu;
• Escolha um lugar fixo, isolado e reservado 
onde não haja interrupções e movimenta-
ções que gerem distração (desligue compu-
tador, o som, não atenda o telefone etc.);
• Antes de começar a leitura, faça uma ora-
ção pedindo a Deus que abra o seu entendi-
mento para compreender o que será lido.
• Faça um diário de suas leituras e registre o 
que Deus tem falado com você. Use o 
modelo que disponibilizamos em: 
linktr.ee/ibmeier

O QUE FAZER CASO EU NÃO 
CONSIGA LER ALGUM DIA?

Você pode distribuir os capítulos não lidos 
durante os outros dias, até conseguir colocar 
a leitura em dia. O mais importante é: 
não desista!
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