
 

 

 

 
 

 

 

17 de Agosto                                                                                      Dia 229 

Leituras: Lucas 14.15-24; Colossenses 3.1-11; Salmo 41; Provérbios 11.7-11; 

Isaías 58-59. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 

buscai as cousas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus” 
(Colossenses 3.1). 

 

Reflexão: Tire o Velho; Revista o Novo (Colossenses 3.1-11). Tornar-se um 

cristão requer conversão. O irmão Paulo nos diz aqui, em palavras práticas, a 

natureza desta mudança. Temos que despir, matar as obras do pecado. 

Prostituição, ira, malícia, cobiça, linguagem obscena, e tudo o que é mau devem 

ser removidos. Temos que nos revestir de uma nova pessoa, uma cujo caráter 

espiritual está na imagem de Deus. Que mudança! 

 

Aplicação: “Pensai nas cousas lá do alto...” (Colossenses 3.2). 

 

 

 

 

 

 

18 de Agosto                                                                                   Dia 230 

Leituras: Lucas 14.25-35; Colossenses 3.12-17; Salmo 42; Provérbios 11.12-15; 

Isaías 60-61. 

 

Versículo do Dia: “Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo 

da perfeição” (Colossenses 3.14). 

 

Reflexão: Características do Povo de Deus (Colossenses 3.12-17). O apóstolo 

faz uma lista de diversas qualidades daqueles que amam o Senhor. Leia-as todas, 

e preste atenção nestas: os cristãos perdoarão (v.13), amarão (v.14), deixarão 

que a paz de Deus reine (v.15), e farão tudo em nome do Senhor Jesus (v. 

17). Estes versículos oferecem um claro contraste com a pessoa ímpia, descrita 

no trecho anterior. 

 

Aplicação: “E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em 

nome do Senhor Jesus...” (Colossenses 3.17). 

 

 

19 de Agosto                                                                                      Dia 231 

Leituras: Lucas 15.1-10; Colossenses 3.18-25; Salmo 43; Provérbios 11.16-21; 

Isaías 62-63. 

 

Versículo do Dia: “Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos 

anjos de Deus por um pecador que se arrepender” (Lucas 15.10). 

 

Reflexão: Encontrando os Perdidos (Lucas 15.1-10). Estes versículos contêm 

as primeiras duas de três parábolas sobre os pedidos. Estas duas (a ovelha 

perdida e a moeda perdida) ressaltam as comemorações do céu quando um 

perdido é achado e recuperado. A atitude de Deus é diretamente oposta à atitude 

dos fariseus (v. 2). Eles desprezavam os pecadores. Deus os ama e quer tê-los de 

volta. Qual atitude mostramos com nossas ações? 

 

Aplicação: Procures os perdidos. 

 

 

 

 



 
 

20 de Agosto                                                                                      Dia 232 

Leituras: Lucas 15.11-19; Colossenses 4.1-9; Salmo 44; Provérbios 11.22-26; 

Isaís 64-66. 

 

Versículo do Dia: “Perseverai na oração, vigiando com ações de graças” 
(Colossenses 4.2). 

 

Reflexão: O Filho Perdido (Lucas 15.11-19). Esta é a terceira de uma série de 

parábolas sobre os perdidos. Três pessoas principais são apresentadas: um pai e 

dois filhos. Estes versículos chamam a atenção para os maus caminhos do filho 

mais novo (o pródigo). Pródigo significa gastador, e essa palavra descreve este 

jovem, quando ele esbanjava os recursos que seu pai havia doado e ele. A 

comparação com este filho é clara. Ele é qualquer pessoa que gasta sua vida e os 

recursos que Deus lhe deu. O dinheiro se acaba, a vida é jogada fora e não há 

satisfação duradoura na libertinagem e no pecado. 

Este filho caiu em si e resolveu voltar ao seu pai. Quando desgarramos de Deus, 

precisamos ter a mesma determinação para voltar com humildade. 

 

Aplicação: Você está separado de Deus pelo pecado? Volte hoje mesmo! 

 

 

21 de Agosto                                                                                      Dia 233 

Leituras: Lucas 15.20-32; Colossenses 4.10-18; Salmo 45; Provérbios 11.27-31; 

Jeremias 1-2. 

 

Versículo do Dia: “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é 

sábio” (Provérbios 11.30). 

 

Reflexão: O Ciúme (Lucas 15.20-32). Depois de dispor seu assunto em três 

parábolas, Jesus agora começa a trabalhar em terreno novo, corrigindo os 

fariseus que se consideravam justos (15.2). O perdido pode voltar. O Pai e seus 

servos se alegram quando ele volta. Este irmão mais velho reflete a atitude dos 

fariseus (e talvez de alguns cristãos?) que se sentiram postos de lado, quando os 

pecadores vieram a Deus. O ciúme é mortífero! 

 

Aplicação: Você conhece pessoas que precisam ser conduzidas de volta ao 

Senhor. Tente salvar uma hoje! 

 

 

 

22 de Agosto                                                                                      Dia 234 

Leituras: Lucas 16.1-13; Tessalonicenses 1; Salmo 46; Provérbios 12.1-6; 

Jeremias 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 

nas tribulações” (Salmo 46. 1). 

 

Reflexão: Seja Fiel no Pouco (Lucas 16.1-13). Esta parábola mostra um homem 

usando os recursos ao seu alcance para se preparar para o futuro. Ele não aprova 

a desonestidade, mas nos lembra que nós seremos tirados da nossa função, isto é, 

da posse dos bens materiais. E a lição? Use as “pequenas” coisas, tais como o 

dinheiro, para servir àquele que proporcionará um lar eterno para os fiéis.  

 

Aplicação: Use sua riqueza terrestre para glorificar seu verdadeiro proprietário: 

Deus. 

 

 

23 de Agosto                                                                                      Dia 235 

Leituras: Lucas 16.14-18; I Tessalonicenses 2.1-12; Salmo 47; Provérbios 12.7-

11; Jeremias 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Deus é o rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso 

cântico” (Salmo 47.7). 

 

Reflexão: “Porém, que Fareis Quando estas Cousas Chegarem ao Seu 

Fim?” (Jeremias 5.30-31). Muitas pessoas fazem escolhas espirituais na base 

dos benefícios imediatos para eles mesmos ou para sociedade. Há, 

frequentemente, pouco pensamento com a eternidade. Jeremias oferece a análise 

de Deus: “Cousa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra: os profetas 

profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles; e é o 

que desejo o meu povo. Porém, que fareis quando estas cousas chegarem ao seu 

fim?” 

 

Aplicação: Viva hoje preparando-se para “o fim”.  

 


