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For the word of God is quick, 
and powerful, and sharper than any twoedged sword,  
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit,  
and of the joints and marrow,  
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. 
 
Hebrews 4.12 
   

 

Regulamento 
Para receber a camiseta como prêmio do #The70daysChallenge é necessário obedecer todas as regras dispostas neste regulamento, 
portanto pedimos que, por favor, leia atentamente todo o Regulamento.  

1 – SOBRE O PROJETO 

#The70daysChallenge é um projeto da "Rede Insana?", idealizadores do #desafio42dias que em 10 edições ao longo de 
9 anos já levou mais de 3 mil pessoas a lerem a Bíblia toda em períodos de 42 dias e entregou milhares de camisetas a 
vencedores de todo o Brasil e de outra parte do mundo. O propósito deste é promover a Leitura do Novo Testamento 
inteiro em Inglês no período de 70 dias contados a partir de 12 de março. 
 
Também visa nos levar a vencermos várias áreas em nossas vidas como a organização, a auto disciplina, o cumprimento 
de metas, além do treinamento do idioma. Tem como premiação uma camiseta que será entregue apenas aos que 
vencerem este Desafio no período de 12 de março a 20 de maio de 2018. 

Este Desafio pode ser feito simultaneamente com o #DesafioLeitorInsano e #Desafio42semanas, porém cada um possui 
a sua inscrição e o seu regulamento separadamente. 

2 – SOBRE AS INSCRIÇÕES 

As inscrições do evento serão feitas pelo site da Eventbrite, através do endereço (link): 
http://desafioleitorinsano.eventbrite.com.br, disponível no site da “Rede Insana?” (http://www.redeinsana.com.br). 
O período das inscrições será do dia 06 de fevereiro até 11 de março de 2018, onde o pagamento poderá ser realizado 
por meio de cartão de crédito ou boleto bancário conforme disponibilidade do Eventick. O valor da inscrição na Categoria 
Oficial será de R$ 30,00 ( trinta reais ), com acréscimo de de taxas do sistema Eventick para cada participante. Esta é 
uma contribuição que cada participante deverá fazer para participar do desafio e que será uma ajuda para os custos do 
projeto, valor este que não é suficiente para pagar a camiseta e o envio, mas que, caso uma pessoa não vença o desafio, 
estará ajudando a pagar a camiseta e o envio dos que vencerem o Desafio. 
 
A Categoria Informal ( Gratuita ) dá direito a um Cronograma de Leitura para que os participantes possam acompanhar 
o Desafio, porém não dará direito a camiseta como premiação mesmo que o participante vença o Desafio. A camiseta 
será dada apenas aos que vencerem na Categoria Oficial devidamente inscritos e cumprindo as regras deste 
Regulamento. 
 
Não será cobrado nenhuma taxa extra para o Desafio e ninguém está autorizado a recolher dinheiro em nome da “Rede 
Insana?” ou do #The70daysChallenge para qualquer fim. O único valor pago será o desta contribuição para a inscrição.  

Em nenhuma situação haverá devolução do dinheiro pago para a inscrição no Desafio, pois esta é uma taxa de inscrição 



para o Desafio e não um valor pela Camiseta. Ao se inscrever no Desafio o participante não está comprando a camiseta, 
pois está será dada como prêmio apenas aos que vencerem o Desafio cumprindo todas as regras dispostas neste 
Regulamento. Caso o participante não vença o Desafio ou desista ou seja desclassificado, não receberá a camiseta ao 
final e não terá a devolução do valor da inscrição, o valor pago será utilizado para ajudar a pagar os custos daqueles que 
vencerem e também para ajudar os custos dos Projetos da “Rede Insana?”, tais como outros desafios, divulgação, 
desenvolvimento do site, confecção e envio das camisetas, entre outros custos.  

3 – SOBRE O CRONOGRAMA DA LEITURA DO NOVO TESTAMENTO 

Para o Desafio de Ler o Novo Testamento inteiro nos 70 dias cada participante receberá em seu e-mail cadastrado, no 
dia 11 de março, o Cronograma com o Plano de Leitura e caso o participante não receba até esta data deverá solicita-lo 
por e-mail. Cada participante deverá seguir o Cronograma, marcando sua leitura no mesmo. 

4 – SOBRE A CONCLUSÃO DA LEITURA DA BÍBLIA E VITÓRIA DO DESAFIO 

Ao final dos 70 dias, até o dia 20 de maio de 2018, o participante deverá enviar pelo e-mail redeinsana@gmail.com uma 
foto da última página do Cronograma com o Atestado de Conclusão da Leitura conforme instruções no Cronograma e 
também deverá enviar os dados para recebimento da camiseta como premiação. Os que não completarem a leitura até o 
dia 20 de maio e/ou não enviarem o Cronograma até esta data para o e-mail estarão desclassificados do Desafio. 

5 – SOBRE A TRADUÇÃO OU VERSÃO DA BÍBLIA E A ORDEM DA LEITURA 

A leitura do Novo Testamento poderá ser feita em qualquer versão desde que seja no idioma Inglês e desde que cumpra 
o Cronograma deste Desafio.  

Caso não cumpra a leitura completa de um dia, o participante poderá continuar no outro dia de onde parou no dia 
anterior, porém para vencer precisará completar tudo na data limite. 

Os que fizerem o #The70daysChallenge junto como #Desafio42semanas devem fazer a Leitura do Novo Testamento 
nos primeiros 70 dias em inglês e depois poderão prosseguir com a leitura do Velho Testamento em português ou ainda 
em inglês até o dia 31 de dezembro para completarem a leitura da Bíblia inteira.  

6 – SOBRE A POSSIBILIDADE DE APENAS OUVIR, AO INVÉS DE LER 

Não será válido ouvir, mas apenas ler, exceto para pessoas que possuam deficiência visual e de forma alguma possam 
ler, estas poderão apenas ouvir, desde que previamente avise de suas necessidades especiais para a equipe da “Rede 
Insana?” pelo e-mail: redeinsana@gmail.com 

7 – E COMO SABEMOS QUE AS PESSOAS REALMENTE LERAM? 

Muitos perguntam acerca dos Desafios que fazemos: "Como vocês vão saber se realmente as pessoas leam?”  

Resposta: O Principal Idealizador do Desafio realizará a fiscalização para saber se os participantes estão realmente 
lendo de acordo com o que foi estabelecido neste Regulamento. Quem é ELE? O ESPÍRITO SANTO. Não temos como 
acompanhar cada pessoa na leitura e certificar-nos de que estão realmente sendo sinceras, mas ELE tem. Lembrem-se 
que Ananias e Safira mentiram ao ESPÍRITO SANTO. Acharam que estavam enganando homens, mas na verdade 
estavam mentindo ao ESPÍRITO SANTO. Os olhos do SENHOR estão por toda parte (Provérbios 15.3) e não podemos 
nos esquecer também que a Bíblia diz que: "...de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá." 
(Gálatas 6.7).  Preferimos acreditar então que VOCÊ não será capaz de usar uma camiseta dizendo que venceu este 
Desafio sem realmente ter vencido e que não será capaz de ZOMBAR do SENHOR mentindo ao ESPÍRITO SANTO! 

Acreditamos em VOCÊ! Você é capaz de vencer este desafio respeitando todas as regras e caso não consiga, não 
precisa mentir, terá outras oportunidades. Ainda que não complete todo o Desafio, certamente o tempo que participar 
será de muito crescimento espiritual.  

Durante o tempo de leitura será comum que O ESPÍRITO SANTO te oriente a ler novamente algo que você não prestou 
a devida atenção. Então, seja obediente e leia atentamente. Não queira ler simplesmente pela camiseta, apesar de ser 
uma estratégia de incentivo e um prêmio aos merecidos campeões deste desafio, mas existe algo muito mais Poderoso 
em tudo isto. Nestes dias de Leitura e Consagração VOCÊ terá experiências inesquecíveis e experimentará um 
crescimento espiritual! Creia nisto e mergulhe! Aproveite bem, leia, releia, medite, marque, sublinhe, gaste tempo! 



Temos testemunhos tremendos de como as pessoas que venceram os Desafios promovidos pela “Rede Insana?” foram 
tremendamente abençoadas com a leitura. Queira ter um testemunho assim também ao final deste ano! Você é capaz! 

9 – SOBRE A PREMIAÇÃO 

Os inscritos na Categoria Oficial deste Desafio que completarem a Leitura de todo o Novo Testamento em inglês até 20 
de maio de 2018 conforme orientações neste Regulamento e nos enviarem seu Atestado de Conclusão até esta data 
receberão como prêmio uma linda camiseta como troféu, como recordação e também como divulgação do projeto. 

As camisetas serão entregues em mãos pela nossa equipe aos que são do Distrito Federal. Aos que são de outros 
estados e de outros países as camisetas serão enviadas pelos Correios ou poderão também ser entregues em mãos em 
algumas ocasiões em que os “Pastores Insanos?” estejam realizando congressos em outras Cidades. 

A lista de vencedores será publicada no site da “REDE INSANA?” até uma semana após o término do Desafio. 

Caso haja algum problema e seu nome não esteja na lista dos vencedores do Desafio, o prazo para reclamação será de 1 
( uma ) semana após após a publicação da Lista dos Vencedores do Desafio.  

Os que não enviarem os dados necessários informando que venceram para o e-mail redeinsana@gmail.com até a data 
prevista e que no prazo de 1 ( uma ) semana não confirmarem seus dados para envio da camiseta não terão mais direito 
a receber a premiação. 

O envio das camisetas se iniciarão após o dia 20 de junho de 2018. Não estabeleceremos um prazo para o envio das 
camisetas mas temos a meta de entregar todas as camisetas no prazo máximo de 150 dias após a conclusão do Desafio. 
Pedimos desde já a compreensão e a oração de todos para que alcancemos com êxito a nossa meta.  

Não será cobrado taxa adicional para envio das camisetas aos vencedores, porém não nos responsabilizaremos por 
reenviar caso haja devolução pelos Correios devido a erros de informações dadas pelos vencedores. O reenvio das 
camisetas devolvidas por causa de erros dos dados informados pelos vencedores será cobrado dos mesmos. 

 

 

Dúvidas, informações, esclarecimentos e sugestões, favor entrar em contato pelo e-mail: redeinsana@gmail.com  
 

Que O SENHOR abençoe sua leitura e que sejam dias de muito crescimento espiritual e de muitas experiências com O 
ESPÍRITO SANTO! Lembre-se que não é apenas por uma camiseta, mas por um prêmio muito maior. 
 

 
+++ Abração Insano? 
 

 

 
 
 Equipe “REDE INSANA?”  
 
 


