
 

 

 

01 de Junho                                                              Dia 152 

Leituras: Marcos 12.28-34; 1 Coríntios 15.12-19; Salmo 122; Eclesiastes 2.12-

17; 2Samuel 20-21. 
 

Versículo do Dia: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do 

Senhor” (Salmo 22.1). 
 

Reflexão: Uma Fé Desocupada (1Coríntios 15.12-19). Algumas pessoas em 

Corinto negavam a idéia de que a morte é seguida pela ressurreição. Paulo 

mostrou que a sua posição retira do evangelho todo o significado. Se Cristo não 

se levantou, não há razão para servi-lo! 
 

Aplicação: Dê graças a Deus pela ressurreição e exaltação de Jesus Cristo. 

Sirva-o como alguém que tem uma firme esperança no porvir. 

 

02 de Junho                                                                        Dia 153 

Leituras: Marcos 12.35-44; 1 Coríntios 15. 20-28; Salmo 123; Eclesiastes 2. 18-

23; 2Samuel 22. 
 

Versículo do Dia: A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos” (Salmo 

123.1). 
 

Reflexão: Onde Investir Para uma Grande Herança! (Eclesiastes 2.18-23). O 

homem sábio continua a busca pela sua realização nesta vida, discutindo seus 

esforço para juntar riqueza, para afinal descobrir que ela poderia ser esbanjada 

por herdeiros ingratos.  

 

 

 

 

 

Ainda hoje, muitos estão preocupados em deixar uma grande herança, ao mesmo 

tempo que negligenciam as necessidades espirituais de seus filhos. Nossas 

posses matérias perecem, as almas duram para sempre. 
 

Aplicação: Pais, dêem a seus filhos algo de valor eterno. Mostrem-lhes o 

caminho para o céu. 

 

03 de Junho                                                               Dia 154 

Leituras: Marcos 13.1-13; 1 Coríntios 15.29-34; Salmo 124; Eclesiastes 2.24-

26; 2 Samuel 23-24. 

 

Versículo do Dia: “Não vos enganeis, as más conversações corrompem os 

bons costumes” (1 Coríntios 15.33). 

 

Reflexão: Filosofia Contraditórias (1 Coríntios 15.32-34). O apostolo compara 

duas filosofias de vida. A primeira é a do hedonismo, que só procura o prazer, 

predominante naquele tempo como hoje. É a filosofia dos que esperam ser 

vencidos na morte. A segunda, da justa submissão a Deus. Esta é a filosofia dos 

vencedores, aqueles que esperam ser vitoriosos sobre a morte. Paulo escolheu 

esta última. 

 

Aplicação: Viva corretamente, esperando a vitória sobre a morte. 

 

04 de Junho                                                                    Dia 155 

Leituras: Marcos 13.14-23; 1 Coríntios 15.35-49; Salmo 125; Eclesiastes 3.1-8; 

1 Reis 1. 

 

Versículo do Dia: “Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração” 

(Salmo 125.4). 

 

Reflexão: O Grande Dia de Glória (1 Coríntios 15.35-49). O apostolo continua 

sua discussão o da ressurreição, afirmando a ressurreição corporal daqueles que 

estão em Cristo (1 Co 15.22-23). Ele nos diz diversas coisas sobre a ressurreição 

dos salvos em Cristo, incluindo: 

 

 

 



 

 

1. É uma ressurreição do corpo v,44. 

2. Este corpo é transformado por Deus vs, 37,-38, 44. 

3. O novo corpo é incorruptível v, 42. 

4. O novo corpo é ressuscitado em glória e poder v,43. 

5. O novo corpo é espiritual, celestial – não material nem terrestre vs, 44-

49. 

Os discípulos de Jesus têm uma eterna que torna possível e compensador 

suportar as dificuldades desta vida! 

 

Aplicação: Viva hoje com os olhos fito no céu. 

 

05 de Junho                                                                                                  

Dia 156 

Leituras: Marcos 13.24-37; 1 Coríntios 15.50-58; Salmo 126; Eclesiastes 3.9-

15; 1 Reis 2. 

 

Versículo do Dia: “Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de 

nosso Senhor Jesus Cristo (1 Coróintios 15.57). 

 

Reflexão: Vitória só em Jesus (1 Coríntios 15.50-58). O apostolo conclui esse 

grande discurso com a garantia da vitória e um grande desafio para ir em frente. 

Ele promete ao fiel a vitória sobre a morte e o Hades e, então, encerra com este 

desafio: Portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabaláveis, e sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 

é vão” (1Coríntios 15.58). 

Jesus abriu o caminho para que possamos receber a recompensa. 

 

Aplicação: “Sede firme, inabaláveis, e sempre abundantes...” 

 

06 de Junho                                                                                                 

Dia 157 

Leituras: Marcos 14.1-11; 1 Coríntios 16.1-12; Salmo 127; Eclesiastes 3.16-22; 

1 Reis 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu 

galardão” (Salmo 127.3). 

 

 

 

 

Reflexão: O Que Pedir a Deus! (1Reis 3). Quando Salomão ascendeu ao trono, 

ele percebeu a enormidade da tarefa de dirigir uma nação. Ele se voltou para 

Deus, não para procurar riqueza, poder ou longa vida, mas para pedir sabedoria. 

Deus atendeu ao seu pedido e acrescentou outras bênçãos. Aqueles que dirigem 

hoje em dia, quer guiando nações, igrejas ou famílias, precisam voltar-se para 

Deus para receber sabedoria. 

 

Aplicação: Volte-se para a palavra de Deus para encontrar sabedoria. 

 

 

07 de Junho                                                                                               

Dia 158 

Leituras: Marcos 14.12-21; 1 Coríntios 16.13-24; Salmo 128; Eclesiastes 4. 1-8; 

1 Reis 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (1 Coríntios 

16.14). 

 

Reflexão: Condições de Amizade com Deus (1 Reis 6.12-13). O templo do 

Velho Testamento representava a presença de Deus entre o povo. Quando 

Salomão se preparou para erigir este grandioso edifício, Deus impôs condições 

para sua presença em Israel: 

1. Andar de acordo com meus estatutos 

2. Executar meus julgamentos 

3. Guardar todos os meus mandamentos. 

Deus não poderia morar no meio do povo ímpio, então ele lembrou Israel para 

que mantivesse a pureza diante dele. 

 

Aplicação: Examine a sua vida, ele está em num lugar onde Deus possa habitar! 

 


