
 

 

 

 

14 de Setembro                                                                                 Dia 257 

Leituras: Lucas 22. 14-23; 1Timóteo 6. 11-21; Salmo 68. 19-35; Provérbios 16. 

22-26; Jeremias 51-52. 

 

Versículo do Dia: “Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas cousas; antes, 

segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão” (1 Timóteo 

6. 11). 

 

Reflexão: Fuja e Siga (1 Timóteo 6. 11-12). Jesus não nos deixa vazios. Ele nos 

manda descartar o mal com todas as suas libertinagens, mas nos manda 

preencher nossas vidas com o bem. Observe que o apostolo usa uma palavra 

forte – perseguir – para descrever a aquisição de boas qualidades. Devemos 

trabalhar ativamente para desenvolver um caráter piedoso. 

 

Aplicação: “Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna...” 

 

 

 

 

15 de Setembro                                                                              Dia 258  

Leituras: Lucas 24-34; 2 Timóteo 1. 1-7; Salmo 69. 1-18; Provérbios 16. 27-33; 

Lamentações 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que 

domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade” (Provérbios 16. 32). 

 

Reflexão: O Poder do Auto Controle (Provérbios 16. 32). Frequentemente, 

pensamos sobre os poderosos como sendo soberanos sobre os outros. Deus diz 

que os mais poderosos são os que dominam a si mesmos. Deus diz que os 

realmente poderosos são difíceis de se enraivecer. É preciso ser um homem de 

verdade para dominar a si mesmo! 

 

Aplicação: Concentre suas energias no domínio próprio, em qualquer situação. 

 

 

 

16 de Setembro                                                                                 Dia 259 

Leituras: Lucas 22. 35-46; 2 Timóteo 1. 8-18; Salmo 69. 19-36; Provérbios 17. 

1-5; Lamentações 3. 

 

Versículo do Dia: “O crisol prova a prata, e o forno, o ouro; mas aos corações 

prova o Senhor” (Provérbios 17. 3). 

 

Reflexão: O Que pode Acontecer Durante o Sono? (Lucas 22. 39-46). 

Enquanto Jesus se angustiava com o seu sacrifício vindouro, seus discípulos 

dormiam. Jesus estava desapontado (Mateus 26. 36-46), mas ele ainda orava. A 

negligencia deles não o desculparia do dever Para com Deus. Mesmo quando 

todos os homens o abandonaram, seu Pai ainda cuidava dele e enviou-lhe 

conforto. Podemos, às vezes, estar desapontados quando outros não nos dão 

encorajamento, mas as falhas deles não é uma razão para nos afastarmos de 

Deus. 

 

Aplicação: Procure conforto em Deus, mesmo quando seus amigos o 

abandonarem. 

 

 

 

 



 

 

17 de Setembro                                                                                 Dia 260 

Leituras: Lucas 22. 47-53; 2 Timóteo 2. 1-13; Salmo 70; Provérbios 17. 6-11; 

Lamentações 4-5. 
 

Versículo do Dia: “Se perseveramos, também com ele reinaremos; se o 

negamos, ele, por sua vez, nos negará” (2 Timóteo 2. 12). 
 

Reflexão: O dever de Transmitir a Homens Fiéis (2 Timóteo 2. 1-12). Três 

ideias relevantes neste texto: 

 Divulgamos o evangelho pelo ensinamento. Paulo ensinou a Timóteo. 

Timóteo ensinaria a outros. Aqueles ensinariam outros mais. É, na 

verdade, uma tragédia se falhamos em passar a mensagem a outros. 

 O serviço de Cristo é guerra espiritual. Como soldados, precisamos de 

dedicação total à causa de nosso Mestre e de seu exército. 

 O fiel será recompensado. Foi-nos prometido a vitória se resistirmos. Se 

falhamos, não ~e por culpa de Deus. “Ele permanece fiel”. 
 

Aplicação: “Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus” (2 

Timóteo 2. 3) 
 

 

18 de Setembro                                                                                 Dia 261 

Leituras: Lucas 22. 54-62; 2 Timóteo 2. 14-26; Salmo 71; Provérbios 17. 12-17; 

Ezequiel 1-2. 
 

Versículo do Dia: “Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória 

continuamente” (Salmo 71. 8). 
 

Reflexão: Caí com o Rosto em Terra” (Ezequiel 1. 28). O profeta descreve sua 

experiência como um dos poucos homens que viram o trono de Deus (Isaias 6; 

Apocalipse 4). Ele estava verdadeiramente impressionado com o terrível poder e 

brilho da cena e caiu com o rosto em terra. Quando entramos na presença de 

Deus, precisamos também ver nossa impropriedade e sua glória. A avaliação do 

vasto abismo entre Deus e homens nos ajudará a ver nosso papel como servos 

adoradores. 
 

Aplicação: Adore a Deus humildemente. 

 

 

 

 

19 de Setembro                                                                               Dia 262 

Leituras: Lucas 22. 63-71; 2Timóteo 3. 1-9; Salmo 72; Provérbios 17. 18-23; 

Ezequiel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido 

faz secar os ossos” (Provérbios 17. 22). 

 

Reflexão: “Tendo Forma de Piedade” (2 Timóteo 3. 1-9). Depois de descrever 

algumas das pessoas mais ímpias mencionadas nas escrituras, Paulo acrescenta: 

“tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.” Sua descrição 

seguinte mostra que ele está falando de pessoas que parecem ser sinceros 

discípulos quando, realmente, elas fazem somente o que querem fazer. Elas não 

amavam a verdade, e não amam a Deus. No final, seu egoísmo acaba sendo 

visível para os outros. 

 

Aplicação: Outras pessoas podem pensar que você é fiel a Deus. Examine-se 

honestamente. Será que Deus conta você como fiel? 

 

 

20 de Setembro                                                                                Dia 263 

Leituras: Lucas 23. 1-12; 2 Timóteo 3. 10-17; Salmo 73. 1-17; Provérbios 17. 

24-28; Ezequiel 5-7. 

 

Versículo do Dia: “Toda Escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, 

para repreensão, para a correção, para a educação na justiça” (2 Timóteo 3. 

16). 

 

Reflexão: Um Exemplo a Seguir (2 Timóteo 3. 10-17). Em contraste com o 

serviço fingido descrito nos versículos 1 -7, aqui Paulo elogia a conduta de 

Timóteo. Timóteo sofreu por causa de sua fé, mas permaneceu fiel ao Senhor. 

Sua confiança não era posta em si mesmo nem em outras pessoas, mas em Deus 

e em sua palavra suficiente. 

 

Aplicação: Imitemos o respeito de Timóteo pelas escrituras (leia de novo o que 

Paulo diz em 2 Timóteo 3. 16-17).  


