
#Desafio42dias 
      #DécimaPrimeiraTemporada  
   #Ano2019 

Regulamento 

PARA VENCER A DÉCIMA EDIÇÃO DO DESAFIO E RECEBER A CAMISETA E/OU CERTIFICADO COMO PRÊMIO 
É NECESSÁRIO CUMPRIR AS REGRAS, POR ISSO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA TODO 
ESTE REGULAMENTO, MESMO QUE VOCÊ JÁ TENHA PARTICIPADO DE OUTRAS EDIÇÕES, POIS EM CADA 
EDIÇÃO EXISTEM MODIFICAÇÕES E É NECESSÁRIO QUE VOCÊ ESTEJA POR DENTRO DE TUDO! 

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 PORQUE MUITAS PERGUNTAS QUE RECEBEMOS POR E-MAIL E PELAS 
REDES SOCIAIS TRATAM DE QUESTÕES QUE JÁ ESTÃO ESPECIFICADAS NAS REGRAS GERAIS ABAIXO!  

 

CONCEITO DA EDIÇÃO/TEMPORADA 2019: 

A cada ano procuramos trabalhar com uma conceituação da camiseta que é oferecida como premiação aos que vencem o 
#desafio42dias na Categoria Oficial. Esse ano vamos trabalhar com a premissa de que TODA ESCRITURA É INSPIRADA POR 
DEUS E PROVEITOSA (2 Timtóteo 3.16). Temos visto como muitas pessoas tem "recortado" a Bíblia supervalorizando alguns 
textos e descartando outros, quando na verdade entendemos a partir desta declaração de Paulo a Timóteo, que não devemos cometer 
esse erro, antes devemos compreender que cada texto bíblico tem o seu propósito e que nenhum deve ser isolado, mas devemos sim 
interpretar cada versículo a partir do contexto de toda a Escritura. 

Nosso propósito este ano é declarar que cremos no valor de cada capítulo e cada versículo e que queremos amar não apenas uma ou 
outra parte da Bíblia, mas toda ela, entendendo O TODO das ESCRITURAS e compreendo que cada versículo e cada capítulo tem um 
propósito para compor o cânon, sendo que nenhum é de particular interpretação, ou seja, nenhum deve ser interpretado isoladamente. 

A partir deste conceito estaremos enfatizando os 1.189 capítulos, 31.102 versículos desses 66 livros escolhidos pelo Eterno para 
compor TODA A ESCRITURA. Cremos que este será um tempo em que o Espírito Santo nos levará a amar ainda mais A BÍBLIA 
POR COMPLETO. Vamos nessa? 

 

1. Sobre o Desafio 

O #Desafio42dias é um projeto da "REDE INSANA?” 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 Prática da Palavra. Tem como premiação uma camiseta 
e/ou certificado que será entregue apenas aos INSCRITOS em uma das CATEGORIAS OFICIAIS E QUE COMPLETAREM toda a 
leitura da Bíblia de 1º de janeiro a 13 de fevereiro de 2019 de acordo com os Cronogramas enviados, orando todos os dias e 
cumprindo ao menos 3 ( três ) dos outros Desafios propostos durante os Cronogramas, 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 sera necessário seguir fielmente a ordem estabelecida nos Cronogramas. 



Caso não cumpra a leitura completa de um dia, o participante poderá continuar no outro dia de onde parou no dia anterior, porém para 
passar para a póxima fase precisará estar com a leitura em dias. 

 

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 as inscrições  

As inscrições para o Desafio serão feitas pelo site do Eventbrite: http://desafio42dias.eventbrite.com.br, no período de 02 de novembro  
a 31 de dezembro de 2018, onde o pagamento poderá ser realizado por meio de cartão de crédito ou boleto bancário conforme 
disposição do Eventbrite.  
 
4.1. Categoria Oficial com Camiseta ao final caso vença 
 
O primeiro lote de inscrições até 30 de novembro terá o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos). O segundo lote de 
inscrições até 24 de dezembro terá o valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). O último lote de inscrições, de 25 a 
31 de dezembro, terá o valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). Esses valores não incluem as taxas do Eventbrite. 
 
4.2. Categoria Casal com Camiseta para os dois caso vençam 
 
O primeiro lote de inscrições até 30 de novembro terá o valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos. O segundo lote de 
inscrições até 24 de dezembro terá o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa centavos) e o último lote de inscrições, de 25 a 31 
de dezembro, terá o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Esses valores não incluem as taxas do Eventbrite. 
 
Esta categoria dá direito a duas camisetas caso os dois vençam e caso apenas um do casal vença, dará direito a uma camiseta de um 
dos modelos disponíveis.  
 
4.3. Categoria com Certificado ao final caso vença 
 
Esta categoria terá um único lote de inscrições com o valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos). Esse valor não inclúi as 
taxas do Eventbrite. 
 
O valor da inscrição 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/ou certificado e o envio, mas que, caso uma pessoa não vença 
o desafio, estará ajudando a pagar premiação e o envio dos que vencerem o Desafio. 
 
 
5. Sobre a taxa ( contribuição ) da inscrição 
 
Não será cobrado nenhuma taxa extra para o Desafio e ninguém está autorizado a recolher dinheiro em nome da “Rede Insana?” ou do 
#Desafio42dias para este fim. O único valor pago será o desta contribuição especificada no item anterior.  
 
Em nenhuma situação haverá devolução do dinheiro pago para a inscrição 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. 
 

6. Sobre as etapas, cronogramas e datas 

Esta Edição será divida em apenas 2 etapas, tendo cada uma delas um dia para findar e para que o participante possa ser classificado 



para a proxima etapa será necessário se cadastrar no dia marcado pelo link que estará disponível ao final do Cronograma. Esse 
cadastro para a próxima estapa será gratuito, independetemente da categoria na qual participar e só poderá ser feito no dia marcado no 
cronograma e conforme instruções no mesmo.   

A Primeira Etapa será de 32 dias para a leitura de todo o Antigo Testamento - de 1 de janeiro de 2019 até 01 de fevereiro de 2019. 
Sendo que ao final dos 32 dias, na sexta-feira dia 01 de fevereiro até as 23 horas com prorrogação de 1 hora (horário de 
Brasília), o participante deverá concluir toda a leitura do Antigo Testamento e então se cadastrar no link informando no 
Cronograma. No ato deste cadastro deverá atestar que concluiu, todo o Primeiro Cronograma e está apto para prosseguir 
para a Fase Final e assim receberá o Último Cronograma em seu e-mail cadastrado. Estas informações estarão também no 
Cronograma.  

Nos dia 02 de fevereiro teremos um dia dedicado somente a Oração entre o Antigo e o Novo Testamento, no qual neste dia não será 
feito leitura. 

A Segunda e Última Etapa se iniciará no dia 03 de fevereiro de 2019 ( domingo ) com o Cronograma que será enviado aos que 
cumprirem a primeira etapa. Esta segunda etapa será do dia 03 até o dia 12 de fevereiro de 2019. Na terça-feira dia 12 de fevereiro 
até as 23 horas com prorrogação de 1 hora ( horário de Brasília ) os participantes deverão novamente fazerem um cadastro em 
um link que será informado no cronograma. Nesse cadastro os vencedores preencherão o Atestado de Conclusão do Desafio 42 
dias confirmando que concluíram todo o Desafio e estão aptos para receberem sua premiação sendo considerados 
VENCEDORES DA DÉCIMA PRIMEIRA TEMPORADA DO “DESAFIO 42 DIAS” DA “REDE INSANA?”.  

Preste muita atenção nas datas nas quais você deve se cadastrar atestando que concluiu a etapa: 01 de fevereiro e 12 de 
fevereiro ( apenas nestes dias ). 

Caso o participante esteja participando de algum Retiro ou Acampamento de sua Igreja ou em alguma Obra Missionária ou em 
qualquer outra atividade ou local e fique impossibilitado de cadastrar a etapa que concluiu, sugerimos que peça a alguém de sua 
confiança para que faça em seu nome. 

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

 

7. Sobre os outros Desafios durante os 42 dias 

Nos Cronogramas teremos as expliações dos outros Desafios que propomos para este tempo, sendo que não será necessário cumprir 
todos, mas apenas 3 ( três ) dos desafios propostos. Ao final quando for preencher o Atestado de Conclusão será perguntado quais dos 
desafios propostos que venceu.  

Na Categoria Casal teremos desafios específicos para os homens e para as mulheres e estes serão informados nos Grupos de Whatsapp 
específicos para esta categoria.  

 

8. 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 42 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 um dia que será somente 
dedicado a oração.  

A oração não é cumulativa. Caso o participante não possa fazer toda a leitura do dia, poderá deixar para continuar no outro dia, porém 
a oração deverá ser cumprida todos os dias com o tempo mínimo de 15 minutos por dia. 

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 44 dias ( 42 de leitura + 2 de somente Oração ). 

O jejum poderá também ser modificado a cada semana, durante o Desafio. O importante é que cada um seja guiado pelo Espírito para 
este tempo de renúncia com propósito. 



 

9. 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 é necessário que seja lido todos os dias ( exceto nos dias exclusivos de oração ) para que você 
possa declarar que LEU A BÍBLIA TODA EM 42 DIAS!  

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. Lembrando que para passar para a Última Etapa e também para vencer é necessário estar 
com toda a leitura em dias nas datas marcadas para se cadastrar. Não é PERMITIDO e nem CORRETO se cadastrar dizendo que fez a 
leitura sem ter feito. 

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 42 dias, cumprindo pelo menos o tempo mínimo de 15 minutos diários e o tempo de 2 horas dos dias 
exclusivos de Oração! 

 

10. 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! 

 

11. Sobre a entrega das camisetas e certificados 

As camisetas e certificados 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 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, 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 e certificados também poderão ser entregues em eventos em que os “Pastores Insanos?” estarão 
ministrando em outras Cidades, como foi nas Edições anteriores. 

O envio das camisetas e certificados se iniciará no dia 12 de março, um mês 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 porém temos a meta de entregar todas as camisetas e certificados no prazo máximo de 
180 ( cento e oitenta ) dias após o término do Desafio. Pedimos desde já a compreensão e a oração de todos para que alcancemos com 
êxito a nossa meta.  

NOSSO ALVO É QUE TODOS OS VENCEDORES RECEBAM SUA MERECIDA PREMIAÇÃO E ANO APÓS ANOS 
TEMOS NOS EMPENHADO E ALCANÇADO ÊXITO NESSA MISSÃO! 

 



 

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

No ato do Cadastro e Atestado de Conclusão que será feito pelo site Eventbrite no link que estaremos informando no Cronograma 
Final, os vencedores deverão cadastrar corretamente o tamanho de sua camiseta ( de acordo com opções que estarão disponíveis na 
página do cadastro ), seu nome completo, endereço completo e CEP, além de informar se possuem algum conhecido que está 
vencendo para que possamos enviar suas camisetas juntas. 

Caso o vencedor não informe seus dados corretamente e não nos informe qualquer erro pelo e-mail redeinsana@gmail.com no prazo 
de 7 ( sete ) dias após a conclusão do Desafio, não nos comprometemos mais com a entrega de sua camiseta, uma vez que a fabricação 
das camisetas se iniciará exatamente após 10 dias. Não nos comprometemos a entregar camisetas de pessoas que não 
confirmarem seus dados corretamente no prazo.  

 

13. Sobre a Lista dos Vencedores e as Reclamações 

A lista dos Vencedores será publicada no Site da “REDE INSANA?” no dia 15 de fevereiro, três dias após a conclusão do Desafio e 
ali os vencedores poderão confirmar o tamanho de sua camiseta e demais informações. 

O prazo para reclamação por não estar na lista dos vencedores do Desafio será de 1 semana após a publicação da lista. 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. 

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. 

 

14. Sobre camisetas devolvidas pelos Correios 

Caso a camiseta seja devolvida pelos Correios por erro do endereço, por ausência de pessoas para receber ou qualquer outro motivo 
relacionado ao vencedor, será cobrado a taxa de reenvio da mesma. Caso a camiseta seja devolvida por algum erro da nossa equipe, 
nos responsabilisamos em reenviar. 

 

15. Sobre os Grupos do Facebook e Whatsapp 

O único Grupo Oficial do Desafio é o que temos no Facebook onde estaremos compartilhando das experiências vividas nestes 42 dias: 
http://www.facebook.com/groups/desafio42dias  

Temos no entanto muitos outros grupos no Facebook e também no Whatsapp que são criados pelos participantes e que estarão sendo 
divulgados no Grupo Oficial do Facebook. Incentivamos que hajam esses grupos e que os participantes interajam com outros 
participantes, mas queremos enfatizar que não são organizados e nem moderados por nós. Os únicos grupos de whats organizados por 
nós serão os dos participantes da Categoria Casal. 

No mais, desejamos e oramos para que O SENHOR abençoe sua leitura, seus tempos de Orações e que sejam dias de muitas 
experiências com O ESPÍRITO SANTO e com A SUA PALAVRA! 

 

 

 

 

 



 

Por amor ao SENHOR e por amor A SUA PALAVRA! 

#desafio42dias  

#redeinsana 

 

 

Abração Insano? 

Equipe “REDE INSANA?” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         http://www.redeinsana.com.br 


