
#DESAFIO142DIAS 
 #TERCEIRATEMPORADA  

  #ANO2018 

 
ALISTAMENTO 

Convocamos você a se unir a centenas de irmãos e irmãs por todo o Brasil e em outras nações para completarmos o ano de 2018 
lendo a Bíblia inteira em um tempo de avivamento pessoal com oração, jejum e muitas outras experiências. 

Este será um Tempo de Guerra: 

- Guerra contra o inimigo! 
- Guerra contra sua carne! 
- Guerra contra a preguiça! 
- Guerra contra a indisciplina! 
- Guerra contra a ociosidade! 
- Guerra contra a inércia espiritual! 
- Guerra contra a frieza e mornidão! 
- Guerra contra a incredulidade! 
- Guerra contra a falta de conhecimento da Palavra! 
- Guerra por Avivamento pessoal e Avivamento sobre o Brasil! 
- Guerra contra tudo aquilo que se opõe ao seu Crescimento Espiritual! 

 

REGULAMENTO 

PARA VENCER O DESAFIO 142 DIAS NA CATEGORIA OFICIAL E RECEBER A CAMISETA E/OU 
CERTIFICADO AO FINAL É NECESSÁRIO CUMPRIR AS REGRAS, POR ISSO É EXTREMAMENTE 
IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA TODO ESTE REGULAMENTO. 

Sabemos que a maioria está acostumada a não ler os termos dos sites e apenas clicar dizendo que leu e 
concorda, porém pedimos que você realmente leia as regras mesmo que já tenha participado de outros dos 
nossos Desafios PORQUE MUITAS PERGUNTAS QUE RECEBEMOS POR E-MAIL E PELAS REDES 
SOCIAIS TRATAM DE QUESTÕES QUE JÁ ESTÃO ESPECIFICADAS NAS REGRAS GERAIS ABAIXO! 

1. Sobre o Desafio 

O #Desafio142dias é um projeto da "REDE INSANA?”, que já vem ao longo de quase dez anos 
realizando o #Desafio42dias para despertar o amor pela Palavra do SENHOR e consagrar os 
primeiros 42 dias do ano a um tempo de Leitura da Bíblia inteira, Oração, Jejum, Devoção e atos de 
prática da Palavra. O #Desafio142dias visa fazer a leitura completa da Bíblia, também 
acompanhada de oração e jejum, porém em um tempo maior de 142 dias e também tem como 
premiação uma camiseta e/ou certificado que será entregue apenas aos que participarem da 
Categoria Oficial e completarem toda a leitura da Bíblia de 01 de agosto a 20 de dezembro de 2018 
de acordo com os Cronogramas enviados a todos os alistados, cumprindo as regras deste 
Regulamento e ao menos 3 (três) dos outros Desafios propostos durante o Desafio, seguindo todas 
as regras estabelecidas neste Regulamento. 



2. Sobre a tradução ou versão da Bíblia e a Ordem da leitura 

A leitura da Bíblia poderá ser feita em qualquer versão ou idioma da Bíblia Protestante ( 66 livros 
canônicos ), desde que cumpra os Cronogramas. Seguiremos um Cronograma para a Leitura da 
Bíblia na Ordem Cronológica, ou seja, na ordem em que os fatos realmente aconteceram, o que 
favorecerá a compreensão de todo o Texto das Escrituras. Os livros dos Salmos, Provérbios, 
Eclesiastes e Cantares, e talvez mais alguns escritos, não estão na Ordem Cronológica, mas 
distribuídos de forma estratégica nos Cronogramas. Para esta leitura será necessário seguir 
fielmente a ordem estabelecida nos Cronogramas. 

3. 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 

4. Sobre o Alistamento 

O alistamento do evento será feito pelo site da Eventbrite, através do endereço (link): 
http://desafio142dias.eventbrite.com.br, disponível também no site da “Rede Insana?”, no período de 
09 de junho a 31 de julho de 2018, onde o pagamento poderá ser realizado por meio de cartão de 
crédito ou boleto bancário. 

No site estará disponível a opção de fazer o alistamento gratuitamente na Categoria Informal, para 
os que não desejarem receber a camiseta ao final, mesmo que vençam. 

Os que se alistarem na Categoria Oficial e vencerem o Desafio receberão a premiação de acordo 
com a categoria selecionada: camiseta e/ou certificado. 

5. Sobre a taxa ( contribuição ) de Alistamento 

O valor do Alistamento será uma taxa simbólica de apenas R$ 18,00 (dezoito reais) para a categoria 
oficial com camiseta e R$ 7,00 (sete reais) para a categoria oficial com certificado. Cada participante 
poderá se alistar em uma das duas categorias ou nas duas juntas. O valor pago é uma contribuição 
que cada participante deverá fazer para participar do desafio na categoria oficial e que será uma 
ajuda para os custos do projeto, valor este que não é suficiente para pagar a camiseta e/ou 
certificado e nem o envio, mas nossa dinâmica é que, caso uma pessoa não vença o desafio, o valor 
de seu alistamento estará ajudando a pagar a camiseta e o envio dos que vencerem o Desafio. 
Nosso sonho é poder realizar desafios nos quais as pessoas não precisarão pagar nada para 
participar, porém, somos um ministério cuja única fonte de renda são contribuições voluntárias e por 
isso precisamos cobrar, ainda que seja uma taxa simbólica, para conseguirmos realizar todos os 
nosso projetos.  

Além disso, pela experiência que temos ao longo destes dez anos, percebemos que a maioria das 
pessoas que fazem na categoria gratuita não chegam ao final. Pelos nossos relatórios, menos de 
dez por cento dos alistados na categoria informal terminam o Desafio. Percebemos que o fato das 
pessoas pagarem, ainda que seja uma taxa simbólica, e terem camiseta/certificado também como 
alvo de recompensa, traz uma motivação a mais para continuarem no desafio. Sabemos que a 
camiseta não deve ser a única motivação, mas cremos que é um ótimo incentivo que tem ajudado 
muitos a completarem o propósito. 

Em nenhuma situação haverá devolução do dinheiro pago para o Alistamento no Desafio, 
pois esta é uma contribuição e oferta para o Projeto. Caso o participante não vença o Desafio 



ou desista ou seja desclassificado o valor pago não será devolvido, mas será utilizado para 
ajudar a pagar os custos daqueles que vencerem e também para ajudar os custos do Projeto de um 
modo geral, tais como divulgação, desenvolvimento do site, entre outros custos. Ao fazer a sua 
doação você concorda com isto e também com os seguintes termos abaixo: 

– Você não vai tentar recuperar o dinheiro doado ao Desafio.  

– Você entende que esta é uma doação voluntária e não é reembolsável ou contestável a qualquer 
momento ou por qualquer motivo.  

– A camiseta e/ou certificado será entregue apenas aos que se alistarem na Categoria Oficial e 
vencerem o Desafio. 

6. Sobre o Cronograma de Leitura e Lista dos Participantes confirmados 

Na terça dia 31 de julho todos os participantes confirmados receberão no e‐mail cadastrado no 
Desafio o link para baixar o primeiro Cronograma e subsequentemente receberão os próximos ao 
final de cada um dos cronogramas. 

A lista dos participantes será divulgada periodicamente no nosso site e também no grupo do 
Facebook, sendo atualizada com todos os que forem aceitando o Desafio e confirmando suas 
participação. 

Caso algum participante não receba em seu e-mail o link para o Cronograma, deverá solicitar pelo 
nosso e-mail redeinsana@gmail.com 

7. Sobre o envio do Atestado de conclusão do Desafio 

Cada participante receberá pelo e-mail com o qual se alistou no Desafio os links para os 
Cronogramas de leitura e as orientações. Ao final do último cronograma, para os participantes que 
concluírem toda a leitura e alvos do Desafio, deverá ser preenchido um Atestado de Conclusão com 
as informações que serão solicitadas. O link desse cadastramento final será enviado no último 
Cronograma. Este Atestado deverá ser preenchido on-line apenas no dia 20 de dezembro, que é o 
último dia do Desafio. Os que não completarem a leitura da Bíblia toda até esse prazo e não 
preencherem o cadastro de vencedores no link no dia 20 de dezembro estarão desclassificados. 

Não será necessário enviar nenhum dos Cronogramas e nem confirmação de sua leitura durante o 
Desafio. Toda a confirmação de sua leitura, jejum, orações e outros desafios cumpridos deverão ser 
declaradas apenas nesse cadastro que deverá ser preenchido on-line no dia 20 de dezembro até as 
23:59 horas com uma hora de prorrogação como prazo limite. 

Qualquer problema ou dúvida será resolvido exclusivamente pelo e-mail: redeinsana@gmail.com 

8. Sobre o “ATO INSANO?” 

O “ATO INSANO?” normalmente é a oração e leitura pública e coletiva que fazemos tradicionamente durante 
os nossos Desafios, e nesta Edição, durante os 142 dias, deverá será feito pelo menos uma vez. 

A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz. +++ Provérbios 1:20 

Mesmo entendendo a importância dos ATOS e de como eles têm abençoado a vida de tantas 
pessoas, nesta Edição não será OBRIGATÓRIO a participação. Fazemos isso porque percebemos 
que na Edição que não era obrigatório tivemos muito mais participantes e até mesmo tivemos muito 
mais ATOS, mas nas edições em que os ATOS eram obrigatórios, muitos não faziam. Entendemos 



que NO REINO DE D+US não devemos trabalhar com obrigatoriedades, mas que é O ESPÍRITO que 
coloca em nosso coração o desejo de fazer ou de deixar de fazer as coisas. Sendo assim, os que 
realmente não puderem fazer o ATO poderão prosseguir no Desafio normalmente. 

O ATO deverá ser feito conforme fizemos nas outras edições. O chamamos de “ATO INSANO?” 
porque para os olhos do mundo as coisas de D+US parecem insanidade. Jovens orando e lendo a 
Bíblia em lugares onde as pessoas fazem de tudo, menos a leitura da Palavra, parece insanidade 
para muitos, mas para nós é Poder de D+US. É impacto! É declaração de amor pelo Livro que está 
sobre todos os livros. Lembrando que este é um Desafio que visa trazer um crescimento espiritual 
para a vida de cada participante. O “ATO INSANO?” é uma estratégia de impacto e que também 
possui um significado no Mundo Espiritual. Tivemos inúmeros testemunhos de muitas pessoas que 
foram tocadas pelo Espírito Santo nos lugares aonde foram feitos os “ATOS INSANOS?”. A leitura 
coletiva deverá ser feita com pelo menos duas pessoas lendo a Bíblia juntas em algum lugar com 
grande fluxo de pessoas como: shoppings; lojas de departamentos; supermercados; rodoviárias; 
aeroportos; praias; praças; bosques; parques; clubes; etc. Caso algum participante não consiga de 
forma alguma fazer a leitura juntamente com outras pessoas, deverá faze-‐la individualmente, 
porém sempre em algum lugar de grande movimentação de pessoas. Os desafiamos a irem as ruas 
e aos lugares de grande concentração para lerem juntos neste "ATO INSANO?" que visa declarar 
nosso Amor pela Palavra, quebrar barreiras espirituais e também gerar interrogações, atraindo 
pessoas pela curiosidade ( este é o propósito da interrogação - ela atrai - não é verdade? ). O nosso 
desejo é que os participantes sejam dirigidos pelo Espírito para se unirem nos lugares que Ele 
direcionar e da forma que Ele conduzir.  

Lembrando que este é um ano decisivo para o nosso Brasil, ano de Eleições. Por isso queremos que 
nesses atos os participantes estejam orando por nossa Nação e profetizando sobre ela. 

Esta também é uma grande oportunidade de gerar relacionamentos entre irmãos, trazendo unidade 
do Corpo de Cristo, uma vez que este Desafio não possui fins denominacionais. Muitos são os 
testemunhos de pessoas que se conheceram e se aproximaram através dos Atos dos Desafios 
gerando grandes amizades em Cristo. 

Incentivamos as pessoas da mesma cidade a se unirem para fazerem juntas as orações e leituras 
públicas em grandes Atos por amor ao SENHOR e por amor a sua Palavra. 

Desafiamos a todos que façam o melhor para O MELHOR! Que mobilizem pessoas em sua igreja e 
igrejas próximas para fazerem uma grande Impacto onde estarão lendo a Bíblia e também louvando 
ao SENHOR, evangelizando, etc. Não é necessário a participação apenas de pessoas que estejam 
no Desafio, pelo contrário, incentivamos que participem o máximo de irmãos e irmãs para que O 
SENHOR possa fazer coisas tremendas através deste ATO. Sejam direcionados pelo ESPÍRITO e 
que seja um tempo para revolucionar a vida dos que participarem e dos que forem alcançados! E 
não se esqueçam de postarem muitas fotos nas Redes Sociais testemunhando tudo que O SENHOR 
fez e também incentivando outros ATOS assim! 

Aceite o Desafio de proclamar seu amor pela Palavra em público com outros irmãos e irmãs! 

9. Sobre o Jejum e o tempo de Oração 

Uma vez que o objetivo deste Desafio não é apenas que cada participante leia a Palavra, mas que 
tenha experiências profundas com o Autor da Palavra, a cada dia o participante deverá ter um tempo 
de oração de, pelo menos, 15 minutos antes de fazer sua leitura diária. Estes serão 142 dias não só 
de leitura da Palavra, mas também de oração, de relacionamento e de intimidade com o Pai. Alguns 
dias teremos menos tempo de leitura e mais tempo de oração, de acordo com o Cronograma e 
também teremos dias com mais tempo de oração e menos tempo de leitura. 



O jejum é opcional, mas é um convite para que este tempo seja ainda mais extraordinário. 
Poderíamos falar de inúmeros benefícios da prática do jejum, mas nos limitamos a dizer que é 
Bíblico e que foi praticado pelos principais homens e mulheres de D+US da história, incluindo Jesus 
e o Apóstolo Paulo. Cada um poderá fazer o jejum que o Espírito o dirigir, ficando um período sem 
comer ou retirando de sua alimentação diária algo que gosta muito durante os 142 dias. Poderá 
também modificar a cada semana, durante o Desafio, o importante é que cada um seja guiado pelo 
Espírito para este tempo de renúncia com propósito. 

10. Sobre deixar a leitura de um dia para ler depois 

O Cronograma é um guia para facilitar a leitura, porém, caso você não consiga ler exatamente o que 
está no Cronograma, não terá problema deixar para o outro dia. PORÉM, tome muito cuidado, tente 
seguir fielmente a leitura do dia, pois o acumulo poderá fazer com que você não consiga mais 
colocar em dia sua leitura e o desclassifique. 

Em relação aos tempos de oração, deverá ser cumprido os períodos diariamente conforme o 
Cronograma. O tempo de Oração NÃO será cumulativo. Ore todos os 142 dias, cumprindo pelo 
menos o tempo mínimo de 15 minutos diários.  

11. Sobre a fiscalização da leitura 

Muitos perguntam: "Como vocês vão saber se realmente as pessoas estão orando e lendo?" 

Resposta: O Principal Idealizador do Desafio realizará a fiscalização para saber se os participantes 
estão realmente cumprindo o que é estabelecido. Quem é ELE? O ESPÍRITO SANTO. Não temos 
como acompanhar cada pessoa nas orações e na leitura e certificar-nos de que estão realmente 
sendo sinceras nas marcações, 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 leu a Bíblia toda em 42 dias sem ter lido e que não 
será capaz de ZOMBAR de D+US mentindo ao ESPÍRITO SANTO! Então, acreditamos em VOCÊ! 
Você é capaz de vencer este desafio respeitando todas as regras! 

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 oração 
e leitura VOCÊ terá experiências inesquecíveis com A PALAVRA e com SEU AUTOR! Creia nisto e 
mergulhe! Aproveite bem, leia, releia, medite, marque, sublinhe, consulte outras versões, gaste 
tempo e ore como nunca! 

12. Sobre a entrega das camisetas 

As camisetas serão entregues em mãos pela nossa equipe aos que são do Distrito Federal, onde 
está a sede da "Rede Insana?" em encontros promovidos em Brasília e região. Aos que são de 
outros estados e de outros países as camisetas serão enviadas pelos Correios para as capitais e de 
lá enviadas para as cidades do interior ou poderão também ser entregues em mãos em algumas 
ocasiões por alguns de nossos parceiros, que marcarão também encontros para fazerem a entrega. 
A entrega é uma missão desafiadora, as taxas dos Correios estão muito altas, portanto sempre 
levantamos parceiros e parceiras que nos ajudam, desta forma podemos enviar as camisetas de 
uma mesma região para uma única pessoa que estará repassando aos vencedores de sua região. 



As camisetas também poderão ser entregues em eventos em que os “Pastores Insanos?” estarão 
ministrando em outras Cidades. 

O envio das camisetas se iniciará no dia 20 de janeiro de 2019, um mês após o término do Desafio, 
pois precisamos de um tempo para fabrica‐las após a conclusão do Desafio e a ordem de envio será 
feita de acordo com o que for mais viável. 

Não estabeleceremos um prazo para o envio das camisetas porém temos a meta de entregar todas 
as camisetas no prazo máximo de 160 ( cento e sessenta ) dias após o término do Desafio. Pedimos 
desde já a compreensão e a oração de todos para que alcancemos com êxito a nossa meta. A 
entrega em alguns locais demora bastante, porém sempre zelamos por entregar todas as camisetas. 

NOSSO ALVO É QUE TODOS OS VENCEDORES RECEBAM SUAS CAMISETAS! 

Temos a certeza que O SENHOR que nos dá a Ideia é o mesmo que nos dá o recurso, por isso ELE 
providenciará o que for necessário e, em tempo recorde, conseguiremos enviar todas as camisetas a 
todos os vencedores. 

13. Sobre a Confirmação do Tamanho da Camiseta e dos Dados 

Apenas ao final do desafio, no dia 20 de dezembro – e apenas nesse dia – o cadastro dos 
vencedores deverá ser feito com o preenchimento das informações todas. Caso o vencedor não 
confirme preencha seus dados e o Atestado de Conclusão no link informado no último cronograma 
não poderá receber sua premiação. Após o dia 20 de dezembro vamos publicar a lista oficial dos 
vencedores e nessa lista você deverá conferir seu nome, localidade e também o tamanho de sua 
camiseta, tendo um prazo de uma semana para correção de algum dado. 

14. Sobre as Reclamações 

O prazo para reclamação por não estar na lista dos vencedores será de 7 dias após a data 
marcada para o envio do Atestado de Conclusão. Caso o participante, por algum motivo, não 
tenha seu nome constando na lista dos vencedores e não entrar em contato por e‐mail no 
prazo estabelecido, será desclassificado. Não nos comprometemos a entregar camisetas de 
pessoas que não se cadastraram no dia 20 de dezembro e/ou não enviaram e-mail para 
reclamarem caso tenham preenchido seus dados e não constem na lista. 

Só temos compromisso em atender e responder reclamações feitas pelo e‐mail: 
redeinsana@gmail.com – uma vez que nas Redes Sociais podemos não ver o que foi 
postado. Por isso pedimos que toda e qualquer reclamação seja feita exclusivamente pelo e‐
mail e desde já agradecemos a compreensão por qualquer demora em responder devido a 
grande quantidade de e‐mails que recebemos em períodos de Desafio. 



Por amor ao SENHOR e por amor A SUA PALAVRA!  

#desafio142dias 

 #redeinsana 

#pareceinsanidade 

 

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

 

Participe do nosso Grupo no Facebook onde compartilhamos das experiências vividas nos Desafios: 
http://www.facebook.com/groups/desafio42dias 

 

Que O SENHOR abençoe sua leitura, seus tempos de Orações e que sejam dias de muitas 
experiências com A BÍBLIA e com O AUTOR DELA, O ESPÍRITO SANTO! 

 

 

 

Abração Insano?   

 

Equipe “REDE INSANA?” 

 

 

 

 


