
 

 

 

 
 

 

 

 

6 de Julho                                                                                          Dia 187 

Leituras: Lucas 5.12-26; Gálatas 2.11-21; Salmo 6; Provérbios 2.1-19; Jó 13-14 

 

Versículo do Dia: “Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava” 
(Lucas 5. 16). 

 

Reflexão: Não há Momento Para Orar (Jesus Lucas 5. 16). Esta é uma das 

diversas passagens do NT que revelam alguma coisa da prática da oração, na 

vida terrestre de Jesus. Às vezes, quando ele estava pressionado pelos pedidos de 

muitas pessoas, ele ainda arranjava jeito de sair sozinho para orar. A comunhão 

com seu Pai era importante para ele. Damos valor às nossas oportunidades de 

orar, tanto quanto Jesus dava valor às suas! 

 

Aplicação: Aprenda com o exemplo de Jesus; tire algum tempo, sozinho, para 

orar. 

 

 

 

 

 

 

 

7 de Julho                                                                                      Dia 188 

Leituras: Lucas 5.27-39; Gálatas 3.1-9; Salmo 7; Provérbios 2.10-15; Jó 15-17 

 

Versículo do Dia: Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento” 
(Lucas 5. 32). 

 

Reflexão: Chamando Pecadores ao Arrependimento (Lucas 5. 27-32). A obra 

de Jesus diz-nos muito sobre nosso trabalho de espalhar o evangelho hoje. Não 

estamos procurando aqueles que já são puros (ou que desejam agir 

“santamente”), mas aqueles que admitirem sua necessidade de se submeterem ao 

Senhor. Temos que confiar no evangelho para funcionar como poder de Deus 

para salvar. Nossa tarefa é mostrar aos honestos e humildes como voltarão ao 

Senhor. Temos que chamar os pecadores ao arrependimento. 

 

Aplicação: Compartilhe o evangelho com um pecador. 

 

 

 

Dia 8 de Julho                                                                                   Dia 189 

Leituras: Lucas 6.1-11; Gálatas 3.10-18; Salmo 8; Provérbios 2.16-22; Jó 18-19 

 

Versículo do Dia: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda terra é o 

teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade” (Salmo 8. 1). 

 

Reflexão: Deus é Grande Salmo 8. 1). Uma noite estrelada de verão é uma boa 

oportunidade para se pensar na grandeza de Deus. Maravilhando-se com a 

grandeza do universo, lembre-se de que o salmista descreve os céus como a obra 

dos dedos de Deus. Um Deus de poder infinito ainda lembra de cada um de nós. 

Tais bênçãos não deverão ser recebidas levianamente. 

 

Aplicação: Comtemple a grandeza de Deus como é mostrado no maravilhoso 

universo que nos rodeia. Agradeça a ele por cuidar de você. 

 

 

 

 



 

 

 

9 de Julho                                                                                          Dia 190 

Leituras: Lucas 6.12-19; Gálatas 3.19-29; Salmo 9; Provérbios 3.1-6; Jó 20-21 

 

Versículo do Dia: “Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo 

vos revestistes” (Gálatas 3. 27). 

 

Re.flexão: Filhos de Deus Mediante a Fé em Jesus Cristo” (Gálatas 3. 19-29). 

Este trecho apresenta alguns principios vitais com respeito ao nosso 

relacionamento com o Senhor. Note: 

 Não somos justificado pela lei de Moisés (ou qualquer outro sistema de lei). 

 Só podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. 

 A lei de Moisés (um tutor para guiar as pessoas a Cristo) já não governa. 

 A fé que salva inclui o batismo em Cristo. 

 Aqueles que pertencem a Cristo são considerados descendentes de Abraão 

e, através dele, legítimos herdeiros das promessas que lhe foram feitas. 

 

Aplicação: Examine sua vida. Você está vivendo pela fé em Jesus! 

 

 

 

10 de Julho                                                                                       Dia 191 

Leituras: Lucas 6.20-26; Gálatas 4.1-11; Salmo 10; Provérbios 3.7-12; Jó 22-24 

 

Versículo do Dia: “De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, 

também herdeiro por Deus” (Gálatas 4. 7). 

 

Reflexão: Filhos Adotivos de Deus (Gálatas 4. 1-7). Que privilégio! Deus nos 

libertou da escravidão para permitir-nos ser adotados como seus filhos. Como 

filhos de Deus, os cristãos se dirigem a ele como um Pai querido. Por causa de 

sua bondade e graça, podemos ser considerados como herdeiros de Deus. Nosso 

Pai é aquele que tem poder sobre o universo inteiro! 

 

Aplicação: Se você é um cristão, você é privilegiado por ser chamado filho de 

Deus. Use bem esse nome! 

 

 

 

 

 

11 de Julho                                                                                   Dia 192 

Leituras: Lucas 6.27-36; Gálatas 4.12-20; Salmo 11; Provérbios 3.13-18;  

Jó 25-28. 

 

Versículo do Dia: “Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos! Que 

leve sussurro temos ouvido dele! Mas o trovão do seu poder, quem o 

entenderá!” (Jó 26. 14). 

 

Reflexão: O Sussurro Leve de Deus (Jó 26. 14). Jó ficou pasmado, enquanto 

ele pensava no poder de Deus. Enquanto ele admirava toda a majestade de sua 

criação, ele concluía que estava vendo apenas uma pequena amostra das 

maravilhas que Deus pode fazer. Temos a mesma amostra do poder de Deus, 

sem sermos capazes de ver tudo o que Ele pode fazer. “Mas o trovão do seu 

poder, que o entenderá!” 

 

Aplicação: Contemple a grandeza e o poder de Deus. Dê a ele louvor reverente. 

 

 

 

12 de Julho                                                                                      Dia 193 

Leituras: Lucas 6.37-42; Gálatas 4.21-31; Salmo 12; Provérbios 3.19-26;  

Jó 29-30. 

 

Versículo do Dia: “Quando te deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono 

será suave” (Provérbios 3. 24). 

 

Reflexão: A Chave Para Dormir Tranquilo (Provérbios 3. 21-26). Muitas 

noites têm sido perdidas por preocupações, culpa e medo. Aqueles que tentam 

viver sem o Senhor são aptos a serem atormentados nesta vida, passando de um 

ansioso momento a um próximo com uma certa quantidade de temor do que está 

por vir. Mas aqueles que confiam em Deus põem sua confiança nele e encontram 

conforto em sua sabedoria. 

 

Aplicação: Lembre-se de que Deus é a fonte do conforto e da confiança. Ele 

ajuda seus filhos a vencer suas provações. 

 

 


