
 

 

 

 

 

20 de Abril                                                                                         Dia 110 

Leituras: Marcos 2.1-12; Romanos 14.1-13; Salmo 97; Provérbios 23.19-23; Josué 

17-18 

 

Versículo do Dia: “Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo 

nome” (Salmo 97.12) 

 

Reflexão: “Reina Senhor” (Salmo 97). Leia este Salmo novamente e contemple a 

grande de Deus. Porque Jeová reina, a terra e toda humanidade têm razão para 

alegrar-se. Estamos sob o Deus correto, justo e poderoso, que protege e liberta 

aqueles que o servem. Quando compreendemos que um tão poderoso ser cuida de 

nós, temos razão para louvá-lo e sermos gratos. 

 

Aplicação: Louve a Deus com suas palavras e atos. Ele merece tanto sua adoração 

como sua devoção. 

 

 

 

 

 

21 de Abril                                                                                         Dia 111 

Leituras: Marcos 2.13-28; Romanos 14.14-23; Salmo 98; Provérbios 23.24-28; 

Josué 19-20. 

 

Versículo do Dia: “Assim, pois, seguimos as cousas da paz e também as da 

santificação de uns para com os outros” (Romanos 14.19). 

 
 

Reflexão: Apreço com a Consciência de um Irmão (Romanos 14. 14-23).                 

É possível pecar ao fazer alguma coisa que em si é direita! Se, 

despreocupadamente, desconsideramos os escrúpulos de um irmão e o levamos    a 

violar sua consciência, somos culpados. Devemos estar alertas para nossas 

oportunidades de edificar o fraco. Os princípios descritos aqui envolvem 

compaixão, paciência e uma aplicação da regra de Mateus 7.12 às nossas relações 

espirituais. 

 

Aplicação: Procure coisas e fazer coisas que trazem paz e edificação. 

 

 

 

22 de Abril                                                                                         Dia 112  
Leituras: Marcos 3.1-6; Romanos 15.1-13; Salmo 99; Provérbios 23. 29-35; Josué 

21-22 

 

Versículo do Dia: “Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu 

santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus” (Salmo 99.9). 

 

Reflexão: Adore a Deus, pois Ele é Santo (Salmo 99). O salmista louva a Deus 

pela sua história de santidade. Hoje temos o privilégio de adorar a Deus. Devemos 

glorificá-lo pessoalmente, e temos o privilégio especial de reunirmo-nos com 

outros para glorificá-lo, e encorajar outros a verem sua grandeza e adorá-lo (1Co 

10.16-22; 14.24-25). Se apreciamos a santidade e majestade de Jeová, 

procuraremos todas as oportunidades para louvá-lo. 

 

Aplicação: Dê adoração a Deus. Ele a merece! 

 

 

 



 

 

23 de Abril                                                                                         Dia 113 

Leituras: Marcos 3. 7-12; Romanos 15. 14-21; Salmo 100; Provérbios 24. 1-6; 

Josué 23-24. 
 

Versículo do Dia: “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e dele 

somos; somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio” (Salmo 100.3). 
 

Reflexão: “... Escolhei, Hoje, a Quem Sirvais” (Josué 24.15). O discurso de 

Josué, despedindo-se de Israel, foi um desafio estimulante. Eles tinham muitas 

opções. Eles poderiam servir aos deuses que tinham falhado no Egito. Eles 

poderiam adorar os deuses que não puderam defender os amorreus, quando Israel 

invadiu sua terra. Ou então, poderiam servir o Santo e Verdadeiro Deus que os 

tinha libertado repetidamente. Como é fácil escolhermos seguir os caminhos da 

falha certa, negligenciando o serviço de Deus. Israel escolheu servir a Deus e 

permaneceu fiel por toda aquela geração. Precisamos guiar nossa família no mesmo 

compromisso. 
 

Aplicação: Decida hoje seguir ao Senhor. Nenhum outro caminho conduzirá ao 

sucesso. 

 

 

24 de Abril                                                                                         Dia 114 

Leituras: Marcos 3.13-19; Romanos 15.22-33; Salmo 101; Provérbios 24.7-12; 

Juízes1-2. 
 

Versículo do Dia: “Se te mostras fraco no dia da angustia, a tua força é 

pequena” (Provérbios 24.10). 
 

Reflexão: Batalhando Contra o Mal (Provérbios 24.7-12). Nossa luta contra o 

pecado tem que incluir: 

1. Ouvir a sabedoria de Deus (v,7). 

2. Resolver não fazer o mal (8-9). 

3. Permanecer forte no “dia da angustia” (10). 

4. Recuperar os que se desviaram (v,11). 

5. Não fingir que não vê para tolerar o pecado (v,12). 
 

Aplicação: Firme hoje na batalha contra Satanás! 

 

 

 

 

25 de Abril                                                                                         Dia 115 

Leituras: Marcos 3.20-30; Romanos 16.1-16; Salmo 102. 1-17; Provérbios 24.13-

18; Juízes 3-4. 

Versículo do Dia: “Tu, porém, Senhor, permaneces sempre, e a memória do 

teu nome, de geração em geração” (Salmo 102.12).  

 

Reflexão: “Esqueceram-se do Senhor” (Juízes 3.7). Josué e outros de sua época 

morreram (Juízes 2.7-10). Uma nova geração levantou-se para jogar fora as “velhas 

ideias” da fé de seus pais. Quando começamos a ler sobre uma sucessão de juízes, 

vemos a fraqueza e infidelidade do povo. Eles “fizeram o que era mau” (3.7) 

“tornaram a fazer” (3.12) e, de novo, “tornaram a fazer o que era mau” (4.1). Deus, 

paciente e repetidamente, castigou-os, mas cada geração rejeitava as limitações da 

lei de Deus. O livro de Juízes chama a atenção para a paciência de Deus e a 

capacidade do homem abusá-la! 

 

Aplicação: Não se esqueça do Senhor! 

 
 

 

Dia 26 de Abril                                                                                  Dia 116 

Leituras: Marcos 3.31-35; Romanos 16. 17-27; Salmo 102.18-28; Provérbios 24. 

19-22; Juízes 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos 

ímpios” (Provérbios 24.19). 

 

Reflexão: A Revelação do Mistério (Romanos 16.25-27). O evangelho de Jesus 

Cristo: 

1. Foi em tempo mantido em secreto, como um mistério (v,25). 

2. É o meio de Deus edificar seu povo (v,25). 

3. Foi revelado a todas as nações para que elas possam obedecer. O 

evangelho é para o mundo (v,26). 

 

Aplicação: As pessoas hoje necessitam do evangelho tão certamente como aquelas 

do tem do apostolo Paulo precisavam dele. Você está pronto e disposto a espalhar 

as boas novas? (Romanos 1.15-17). 


