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PILCRIM 
CHALLENCE 

O Pilgrim Challenge é um desafio para ajudar você a ler mais e 

melhor em 2022. A sua leitura será incrementada não só por você 

determinar uma meta de quantidade de livros, mas também por 

se diversificar. Não só o escopo da sua leitura aumentará, como 

também a qualidade dela. Lendo o que você nunca leria 

naturalmente, você pode acabar aprendendo o que você nunca 

descobriria sozinho. 

O desafio está dividido en1 cinco listas, que correspondem ao grau 

de dificuldade, intensidade e diversidade das leituras. As listas 

maiores incorporam os itens das menores. Caso um livro esteja em 

mais de uma categoria, escolha apenas uma. Não há uma ordem 

dentro de cada lista. Você pode escolher um plano para seguir até 

o final do ano ou avançar aos poucos a partir do primeiro deles.

Não se sinta pressionado a ler um livro no exato período de tempo 

proposto, o que importa é alcançar a meta geral do total de livros. 

Colocan1os ideias diferentes para cada livro. Sinta-se livre para 

adaptar a lista de acordo con1 os seus interesses e recursos. Porém, 

não se esqueça de que o propósito dela é tirar você da zona de 

conforto. Afinal, é isso que desafio significa. Segure-se e prepare-se 

para subir cada vez mais alto! 

•- INFLAGEM - 13 LIVROS 
l livro a cada 4 semanas.

• DECOLAGEM - 17 LIVROS
l livro a cada 3 semanas.

• SUBIDA - 26 LIVROS
l livro a cada 2 semanas.

• AVENTURA - 52 LIVROS
l livro a cada l semana.

EXPEDIÇÃO - 104 LIVROS 
2 livros a cada l semana. 

3. 2. 1. VALENDOI

O Um livro publicado en, 2021 ou 2022 

O un, livro consiclerado un, clóssico 

O un, livro à sua escolha 

O Urn livro poro rnelhoror suo leitura 

O um livro de ficçõc 

O Um livro sobre vida cristã 

O U1n livro escrito por alguém que nõ.o é cristão 

O Um audiolivro 

O Um livro escrito por um brasileiro 

O um livro que ioi recomendado por alguém que você admira 

O Um livro do mais do 300 páginas 

O U1n livro à sua escolha 

O Urn livro sobre teologia 

O Um livro que foi editado antes <.!e o autor rnorrer 

O um livro escrito ontes do ano 1000 

O Um livro premic1do 

O un, livro à sua escolha 
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O U1n audiolivro com rnais de 15 horas de duração 

O Urn livro presente no plalolorrno Pilgrirn 

O Um livro escrito por uma pessoa negra 

O Um livro de literaturo contemporânea 

O um livro de uma tradição teológica diferente da sua 

O Urn livro recornendado pelo seu pastor 

O Urn livro sobre prodt.ilividode 

O Um livro õ sua escolha 

O Um livro de filosofa 

O un, livro disponivel apenas no fonnato de audiolivro 

O Um livro sobre psicologia 

O Um livro escrito antes de Jesus nascer 

O U1n livro considerado fundamental poro a sua tradiçcJo 

teológica 

O un, livro corn n,enos de 50 páginas 

O Um livro que você sempre quis ler, mas nunca teve tempo 

O Um livro ql1e fale sobre o futuro 

O U1n livro sobre n1orte 

O Um livro que você comprou apenos pelo capa 

O Un1 livro biográlico 

O Um livro que explique determinado livro ou versículo 

da Bíblia 

O um livro que fale sobre olgum personagem histórico ri11e 

você admire 

O Urn livro e,;crito por rnais de 10 autore,; 

O Um livro que virou un1 filme 

O Um aL,diolivro com mais de um narrador 

O Um livro sobre u1no posição política que você discorda 

O un1 livro que te ajudará ern seu trabolllo 

O Urn livro sobre roci,;rno 

O un, livro que você viu ern pelo menos cinco listas de 

recorr,endaçéro 

O U1n livro escrito por un, reformador 

O urn livro que contenho devocionais diúrias (no rrfin. 30 <..lios) 

O un, livro escrito pelo seu autor favorito 

O um livro que você viu recomendado por pelo menos cinco 

pessoas nas suas rodos sociais 

O U1n livro sobre n1oclernidade 

O Urn livro que te en,;ine urno nov<..1 habililiode 

O urn livro à sua escolha 

EXPEDIÇAO - 104 LIVROS 
2 livros a cada l sem a na. 

O Urn livro sobre ci(mcias naturais 

O Um livro que tem perguntas para responder 

O Um comentório bíblico 

O U1n livro escrito por un, jucleu 

O U1n livro que outro livro que você leu criticou 

O Urn livro sobre rnissões 

O um livro recomendado por uma personalidade do século 20 

O Um livro sobre história 

O un1 livro que foi escrito originalrnente nu1na llnguo rnorta 

O Urn livro sobre fan1ilia 

O Um livro escrito por ou sobre um cristõo exemplar 

O um livro que nõo foi escrito no Ocidente 

O um livro sobre a pandemia 

O U1n livro sobro finc1nças 

O Urn livro que os seus pais reco1rendariorn 

O Um clássico da literatt.-ra brasileira 

O um livro infantil 

O Um livro escrito no século lô 

O Url'1 livro sobre a político brasil;;ira 

O Um livro sobre uma cidade 

O um livro de orações 

O um livro de um outor que só você conhece no seu círculo social 

O U1n livro polêmico 

O Urn livro sobre ri;; e cifmc.:ia 

O um livro que todo mundo diz que é diflcil 

O Um livro à sua escolha 

O um livro escrito por um asiático 

O U1n livro escrito por un, africano 

O Urn livro corn rncis de 400 pógirias 

O um livro publicado pela Pilgrim 

O Uma n,em6ria ou biogrofia ele alguém que ainda está vivo 

O u,n livro destinado ao gênero diferente do seu 

O Urn livro de poesia 

O Um livro que se possa no sua cidade ou região 

O um livro com menos de 50 pôginas 

O um livro de um a-1tor que você nunca tinha oL.vido 

falar até 2021 

O Um audiolivro e1n que o narrador precisa atuar 

O Um livro que você já tinha começado a ler, rras parou 

O Um livro que te ojude o mudor olgo que você r.empre quis mudor 

O um livro sobre educaçõo 

O U1n livro que você jél lou 

O U1n audiolivro que você já leu a versão física 

O Urn livro sobre interpretação bíblic.:a 

O Um livro r.ujos protngonistns tenham a suo faixa etnria 

O um livro sobre os atributos de Deus 

O un, livro sobre ansiedacle 

O U1n livro sobre a l1istóric da igreja 

O Urn livro sobre música 

O Um livro à sua escolha 

O um livro que você daria de presente 

O urn livro recornendado por u,i-1 periódico 

O Um livro à sua escolha 
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