
 

 

 

 
 

 

 

3 de Agosto                                                                                        Dia 215 

Leituras: Lucas 11.1-13; Filipenses 1.12-18; Salmo 30; Provérbios 8.12-21; 

Isaías 28-29. 

 

Versículo do Dia: “Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os 

pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel” (Isaías 29.19). 

 

Reflexão: Adoração Inútil (Isaías 28-29). Jesus cita esta passagem de Isaías 

para descrever a hipocrisia das pessoas de seu tempo (Mateus 15.8-9). O 

contexto revela mais sobre o caráter deles. Eles não respeitavam a vontade de 

Deus, mas apenas a aprendiam como parte do ritual. Eles cambaleavam na 

embriagues espiritual, de algum modo pensando que eles estavam imunes a ira 

de Deus. Eles estavam errados! 

 

Aplicação: Seja honesto e sincero em seu estudo da Bíblia. Viva com justiça por 

causa do seu pelo Senhor. 

 

 

 

 

 

4 de Agosto                                                                                        Dia 216 

Leituras: Lucas 11.14-26; Filipenses 1.19-30; Salmo 31.1-13; Provérbios 8.22-

26; Isaías 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Em ti, Senhor, me refúgio; não seja eu jamais 

envergonhado; livra-me por tua justiça” (Salmo 31.1). 

 

Reflexão: “O Viver é Cristo, o Morrer é Lucro” (Filipenses 1.21). Paulo 

permite-nos um vislumbre de sua luta entre a vida e a morte. Ele podia ver o 

benefício de morrer e escapar aos sofrimentos desta vida, mas ele também sabia 

que outros poderiam ganhar com a continuação de seu trabalho. Precisamos de  

atitudes semelhantes hoje, de modo que possamos usar nossas oportunidades 

aqui na terra, enquanto ansiamos pelo céu. 

 

Aplicação: Aproveite o dia de hoje. Espere pelo seu eterno amanhã! 

 

 

 

5 de Agosto                                                                                        Dia 217 

Leituras: Lucas 11.27-36; Filipenses 2.1-10; Salmo 31.14-24; Provérbios 8.27-

31; Isaías 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, 

senão também cada qual o que é dos outros” (Filipenses 2.4). 

 

Reflexão: Servos Humildes (Filipenses 2.1-11). Jesus é apresentado como um 

exemplo do serviço humilde e sem egoísmo, esperado de cada um de nós. Ele 

abandonou tudo o que tinha, para ajudar-nos. Devemos ter a vontade de 

abandonar tudo... especialmente nosso orgulho pessoal... para que possamos 

servir aos outros. Nada deve ser feito através da ambição egoísta. Devemos ver 

as necessidades dos outros como mais importantes do que as nossas próprias. 

Estas são palavras fáceis de se dizer, mas são frequentemente difíceis de serem 

postas em prática! 

 

Aplicação: Procure meios de servir aos outros, sem egoísmo! 

 

 

 



 

 

6 de Agosto                                                                                          Dia 18 

Leituras: Lucas 11.37-54; Filipenses 2.12-18; Salmo 32; Provérbios 8.32-36; 

Isaías 34-35. 

 

Versículo do Dia: “Fazei tudo sem murmurações nem contendas” (Filipenses 

2.14). 

 

Reflexão: “Resplandeceis como Luzeiros do Mundo” (Filipenses 2.12-18). Os 

cristãos não devem ser dominados pelo mundo. Devem ser: 

1. Continuamente cientes de que temos que prestar contas a Deus. 

2. Devotados a agradar a Deus. 

3. Pessoas felizes, e não queixosas e rixentas. 

4. Luzes de santidade, mesmo quando envolvidos por um mundo mau. 

5. Fieis à palavra da vida. 

6. Servos que se sacrificam 

Se aceitarmos este desafio, faremos uma diferença no mundo.  

 

Aplicação: Seja uma luz brilhante. Mostre aos outros o caminho que leva ao 

Senhor. 

 

 

7 de Agosto                                                                                       Dia 217 

Leituras:  Lucas 12.1-12; Filipenses 2.19-30; Salmo 33; Provérbios 9.1-6; 

Isaías 36-37. 

 

Versículo do Dia: “Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto 

que não venha a ser conhecido” (Lucas 12.2). 

 

Reflexão: Nenhum Rei é Salvo pelo Tamanho do seu Exército (Salmo 33.6-

22). Deus merece adoração, por causa de seu grande poder. O homem tem que 

reconhecer sua fraqueza e impotência, e tem que servir a Deus para ter esperança 

de sobrevivência. Exércitos poderosos não podem protege-nos. Força pessoal 

não nos salvará. A sabedoria humana não nos resgatará dos problemas reais que 

enfrentamos. Somente Deus pode nos proteger e libertar. 

 

Aplicação: Examine-se. Você reconhece inteiramente sua dependência de Deus?   

 

 

 

 

8 de Agosto                                                                                        dia 220 

Leituras: Lucas 12.13-21; Filipenses 3.1-13; Salmo 34; provérbios 9.7-12; 

Isaías 38-39. 

 

Versículo do Dia: “Oh! Provai e verde que o Senhor é bom; bem-aventurado o 

homem que nele se refugia” (Salmo 34.8). 

 

 

Reflexão: “Busquei o Senhor e Ele me Acolheu” (Salmo 34.4). Deus cuida de 

seu povo. Ele vê seus problemas e necessidades. Ele ouve suas orações. Deus 

protege, conforta e liberta aqueles que o servem. Ao apreciarmos tal bondade 

devemos ser levados a exaltar o seu Nome. Ele merece adoração por muitas 

razões, entre elas seu cuidado por nós. Nossas vidas devem ser cheias de louvor, 

não somente de súplica. 

 

Aplicação: “Engradecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome” 

(Salmo 34. 3). 

 

 

9 de Agosto                                                                                        Dia 221 

Leituras: Lucas 12.22-34; Filipenses 3.12-21; Salmo 35.1-14; Provérbios 9.13-

18; Isaías 40-41. 

 

Versículo do Dia: “Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Filipenses 3.20).  

 

Reflexão: “Uma Coisa Faço” (Filipenses 3.13). Esse capitulo oferece algumas 

chaves para o progresso espiritual, que são resumidas no versículo 13. Os 

cristãos têm que: 

1. Esquecer seus talentos passados. 

2. Dirigir-se à meta: nossa cidadania é do céu. 

3. Seguir a retidão desde já. 

 

Aplicação: Pense sobre os bons exemplos das pessoas tementes a Deus. Siga-os, 

em direção ao céu. 


