
 
 

 
 
 

15 de Junho                                                                                             Dia 166 
Leituras: Marcos 15.33-41; 2Coríntios 4. 7-18; Salmo 136. 1-9; Eclesiastes 7. 7-12; 
1 Reis 18-19. 
 
Versículo do Dia: 
“Em tudo somos atribulados, porém não angustiado; perplexos, porém não 
desanimados (2Coríntios 4.8). 
 
Reflexão: Atribulados sim, Angustiados não (2Coríntios 4. 8). O apostolo 
reflete aqui o espírito otimista e vitorioso que deve caracterizar o filho de 
Deus. Ele sofreu e estava disposto a morrer no serviço de Deus. Entretanto, 
ele não foi derrotado ou levado ao desespero. Os seguidores de Jesus 
enfrentarão situações penosas, mas nunca é necessário ser vencido e 
destruído por esses desafios. 
 
Aplicação: Enfrente suas provações com otimismo, coragem e determinação 
de resistir pelo poder e a graça de Deus. Com seu auxilio você pode vencer. 
 
 
 

 
 

 

16 de Junho                                                                                                 Dia 167 
Leituras: Marcos 15. 42-47; 2Coríntios 5. 1-11; Salmo 136. 10-26; Eclesiastes 7. 
13-18; 1Reis 20-21. 
 
Versículo do Dia: Porque importa que todos nós compareçamos perante o 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver 
feito por meio do corpo” (2Coríntios 5. 10).  
 
 
 
Reflexão: O Tribunal do Julgamento de Cristo (2Coríntios 5. 10). Paulo coloca 
sua própria vida, juntamente com as vidas dos outros, na perspectiva da 
eternidade. Nosso tempo na terra é limitado. 
 
Aplicação: Certifique-se de que está pronto para o julgamento de Cristo. 
 
 

 17 de Junho                                                                                      Dia 167  
Leituras: Marcos 16. 1-13; 2Coríntios 5. 1-11; Salmo 137; eclesiastes 7. 13-18; 1 
Reis 22. 
 
Versículo do dia: “E, assim, se alguen está em Cristo , é nova criatura; as 
cousas antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2Coríntios 5. 17).  
 
Reflexão: Apelo Para se Reconciliar-se com Cristo (2Coríntios 5. 15-20). Paulo 
descreve a si mesmo e a outros mensageiros como embaxadores de Deus, 
apelando aos pecadores para que se reconciliem com Deus. Esta 
reconciliação é possível apenas através de Jesus Cristo, que morreu por nós, 
em um sacrificio de amor. 
 
Aplicação: Se você não estiver em paz com Deus, reconcilie-se  agora. Deste 
ponto em diante, viva para Jesus a cada dia. 
 
 
 



 

 

18 de Junho                                                                                       Dia 169 
Leituras: Marcos 16. 14-20; 2Coríntios 6. 1-10; Salmo 138; Eclesiastes 7. 23-29; 2 
Reis 1-3. 
 
Versículo do Dia: “O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os 
soberbos, ele os conhece de longe” (Salmo 138.6). 
 
Reflexão: O Grandioso Deus Atenta para os Humildes (Salmo 138. 6). Esta 
regra do comportamento de Deus contradiz todas as expectativas dos 
homens natutais. Os seres humanos tendem a honrar o poder, a riqueza, a 
fama. Deus não se impressiona com tais coisas. Ele olha nos corações e julga 
o que o homem não pode ver claramente. ele está perto dos pequeninos, 
aqueles que são verdadeiramente humildes e muitas vezes desprezados pelo 
mundo. 
 
Aplicação: Não se torne prisioneiro da armadilha dos interesses mundanos. 
Deus julga por um padrão mais alto e mais puro do que o homem. 

 

19 de Junho                                                                                     Dia 170 
Leituras: Lucas 1. 1-25; 2Coríntios 6. 11-7.1; Salmo 139; Eclesiastes 8. 1-9;  
2 Reis 4-5. 
 
Versículo do Dia: “Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos 
de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa 
santidade no temor do Deus” (2Coríntios 7.1). 
 
Reflexão: Aperfeiçoando a Santidade no Temor de Deus (2Coríntios 6. 14-
7.1). O serviço do Senhor requer santidade: separação do mal. Os filhos de 
Deus não podem manter união com o pecado. Esta santidade não é, 
contudo, uma inutilidade. Devemos nos limpar do mal, de modo que 
possamos ter uma ligação de realizaçãoi com o Pai. Ele prometeu grandes 
coisas, mas, para gozá-las, temos que abandonar o mundo. 
 
Aplicação: Aperfeiçoe a santidade por causa de seu amor a Deus. 
 

                                                                      

 20 de Junho                                                                                             Dia 171 
Leituras: Lucas 1. 26-38; 2Corintios 7. 2-16; Salmo 140; Eclesiastes 8.8-10;  
2Reis 6-7. 
 
Versículo do Dia: “Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento 
para a salvação, que a ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo produz 
morte” (2Coríntios 7.  
 
Reflexão: Pesar  Benéficio (2Coríntios 7.10). O irmão Paulo expressa aqui a 
dor da censura e a alegria que vem depois, quando ela é bem recebida. 
Enquanto é desagradável causas desgosto a outros, Paulo nos lembra que o 
pesar segundo Deus produz um bom resultado: arrependimento para 
salvação. Nosso pesar pelko pecado deve ser mais do que a vergonha de ser 
“apanhado”. Deve ser uma tristeza genuina, que conduz a uma mudança de 
vida. 
 
Aplicação: Use o seu pesar pelo pecado construtivamente: permita que ele o 
motive a um verdadeiro arrependimento. 

 

21 de Junho                                                                                                Dia 172 
Leituras: Lucas 1. 39 56; 2Corítios 7.2-16; Salmo 140; Eclesiastes 8. 10-17;  
2 Reis 8. 
 
Versículo do Dia: “Porque o Poderoso me fez grandes cousas. Santo é o seu 
nome” (Lucas 1. 49). 
 
Reflexão: O Grandioso Fez Grandes Cousas (Lucas 1. 49). Enquanto meditava 
no grande privilégio de ser a mãe do Filho de Deus, Maria louvou a Deus. Ele 
havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus! Todavia, através de 
Jesus todos nós podemos gozar uma benção ainda maior. Podemos ser filhos 
de Deus – co-herdeiros com Cristo – por causa da poderosa vitória que Jesus 
ganhou na Cruz. Na verdade, Deus fez grandes coisas por nós. 
 
Aplicação: Agradeça a Deus pelas bênçãos oferecidas em seu filho. 


