
S.O.A.P.S.  
Tempo Devocional 

Diário
Use uma abordagem sistemática para conseguir ler a 
Bíblia inteira nos seus tempos devocionais diários.

Para começar, leia em espírito de oração um capítulo 
por dia, e use um “caderno devocional” para 
escrever as suas anotações do SOAPS

Opção um: Começar no início da Bíblia e prosseguir  
até ao final.

Opção dois: Ler um capítulo no Antigo Testamento e 
um no Novo Testamento em dias alternados .

Opção três : A Abordagem das Sete Secções, que é 
explicada posteriormente .

Escolha a opção que funcione melhor para si.
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Use um Caderno 
Devocional para 
anotar os cinco 
elementos do seu 
SOAPS

S = Escritura (Scripture): Leia em espírito de oração um 
capítulo da Bíblia. Anote as passagens do capítulo que 
mais lhe chamaram a atenção

O = Observação (Observation): O que diz esse capítulo da 
Bíblia sobre Deus, sobre os Seus caminhos, sobre as 
outras pessoas, sobre você? 

A = Aplicação (Application): Como quer Deus que você 
responda ao que Ele lhe disse através da Sua Palavra? 

P = Oração (Prayer): Peça a Deus para ajudá-lo a 
responder-Lhe de uma forma que Lhe agrade. 

S = Compartilhar (Share): Com quem vai tentar 
compartilhar o que aprendeu durante o seu tempo de 
SOAPS?
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A 
abordagem 

das sete 
secções

1. Génesis a Deuteronómio 

2. Josué a Job 

3. Salmos 

4. Provérbios a Cantares de 
Salomão 

5. Isaías a Malaquias 

6. Mateus a Atos 

7. Romanos a Apocalipse
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Dica: 

É boa ideia fazer sete marcadores de livro, um para 
cada seção
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Como aplicar 
o método das 
Sete Secções:

• Semana 1: 
1º dia: Leia o capítulo 1 da secção 1
2º dia: Leia o capítulo 1 da secção 2 
3º dia: Leia o capítulo 1 da seção 3, etc. 
Depois de uma semana terá lido o primeiro 
capítulo de cada uma das sete secções.

• Semana 2 
1º dia: Leia o capítulo 2 da seção 1
2º dia: Leia o capítulo 2 da seção 2 
3º dia: Leia o capítulo 2 da seção 3, etc. 
No final da segunda semana terá lido o segundo 
capítulo de cada uma das sete secções .

Na semana 3 leia o capítulo 3 em cada uma das 
sete seções. 
Continue, usando a mesma abordagem sistemática 
para ler toda a Bíblia.
Depois de completar uma secção, passe por ela 
novamente. 
Vai acabar por ler algumas das secções com mais 
frequência, mas isso é bom.
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