
 
 
 

 
 
 
 

22 de Junho                                                                                              Dia 173 
Leituras: Lucas 1. 57-66; 2 Coríntios 8. 8-15; Salmo 142; Eclesiastes 9. 9-12;              
2 Reis 9-10. 
 
 Versículo do Dia: “Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos 
tornásseis ricos” (2 Coríntios 8. 9). 
 
Reflexão: Ricos Através da Pobreza de Jesus (2 Coríntios 8.9). Quando Paulo 
insiste com os irmãos em Coríntio para que façam sacrifícios generosos, em 
benefício de seus irmãos, ele os lembra do sacrifício abnegado de Jesus.  Ele 
deixou suas riquezas por uma vida—e morte—de pobreza. Se ele pode tanto 
por nós, pode4mos certamente sacrificar-nos por outros. 
 
Aplicação: Procure oportunidades para um sacrifício desinteressado. 
 
 
 

 
 

23 de Junho                                                                                           Dia 174 
Leituras: Lucas 1. 67-80; 2 Coríntios 8. 16-24; Salmo 143; Eclesiastes 9. 13-18;       
2 Reis 11-12. 
 
Versículo do Dia: Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não 
só perante o Senhor, como também diante dos homens” (2 Coríntios 8.21). 
 
Reflexão: Compartilhando Coisas Honrosas (2 Coríntios 8. 21). O apóstolo 
salienta, neste trecho, sua preocupação em fazer tudo de tal maneira que todos 
os envolvidos estejam confiantes de que tudo foi feito corretamente. O mesmo 
princípio deveria ser empregado em nossos negócios financeiros (bem como 
em outros aspectos da vida). Deveríamos lidar com os negócios de modo que se 
evite a acusação ou suspeita.  
 
Aplicação: Faça as coisas às claras, livre de censura! 
 
 

24 de Junho                                                                                                  Dia 175 
Leituras: Lucas 2. 1-7; 2 Coríntios 9; Salmo 144; Eclesiastes 10. 1-7; 2 Reis 13-14. 
 
Versículo do Dia: “Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, 
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra” 
2 Coríntios 9.8). 
 
Reflexão: Abundância Dada por Deus 2 (Coríntios 9). Quando ele insiste com os 
santos coríntios para que cumpram o compromisso na sua obra de ajudar seus 
irmãos sofredores, Paulo os lembra da fonte de sua abundância. Eles deveriam 
ser gratos a Deus porque eles tinham os meios de ajudar e, assim, de boa 
vontade, dar dos seus recursos. Como frequentemente desfrutamos de fartas 
bênçãos, devemos também ser rápidos em compartilhá-las. 
 
Aplicação: Enumere suas bênçãos, dê graças a Deus por elas e então distribua 
algumas. 
 
 



 
 

25 de Junho                                                                                                  Dia 176 
Leituras: Lucas 2. 8-20; 2 Coríntios 10. 1-11; Salmo 145; Eclesiastes 10. 8-15;               
2 Reis 15-16. 
 
Versículo do Dia: “Porque, embora andando na carne, não militamos segundo 
a carne” (2 Coríntios 10. 3). 
 
Reflexão: Poderosas Armas de Guerra (2 Coríntios 10.1-6). O irmão Paulo tinha 
se envolvido de certo modo no conflito entre os irmãos de Coríntio e, neste 
trecho, ele os confirma sobre motivo e a firmeza de sua batalha contra o mal. 
Seu motivo era o amor (2 Coríntios 11.11). Sua firmeza era o poder de Deus. Ele 
não se envolveria em batalhas carnais com armas carnais. Paulo usaria as armas 
que todo cristão deve empregar. Nossa batalha é contra aquelas coisas que 
exaltam a si mesmas diante de Deus e nossa vitória é assegurada se nós 
continuarmos a batalha com as armas que Deus produziu (Efésios 6.10-20). 
 
Aplicação: Ganhe suas batalhas espirituais, usando as armas de Deus. 

 

26 de Junho                                                                                               Dia 177 
Leituras: Lucas 2. 21-35; 2 Coríntios 10. 12-18; Salmo 146; Eclesiastes 10. 16-20; 
2 Reis 17. 
 
Versículo do Dia: “Mas o Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das 
mãos de todos os vossos inimigos” (2 Reis 17. 39). 
 
Reflexão: “. . . Temiam o Senhor e ao Mesmo Tempo Serviam aos seus 
Próprios Deuses” (2 Reis 17.33). Pessoas que tinham se mudado para a área 
que fora ocupada pelo reino de Israel aceitavam a adoração de Jeová junto com 
seus deuses. Deus nunca aceitou os esforços dos homens para rebaixá-lo e 
colocar o Criador ao lado das criaturas. De fato, quanto Israel experimentou 
isso anteriormente, ele espalhou a nação. Hoje ele ainda espera nossa inteira 
lealdade. 
 
Aplicação: Sirva ao Deus céu . . . somente! 
 

 
 

27 de Junho                                                                                                  Dia 178 
Leituras: Lucas 2. 36-52; 2 Coríntios 11. 1-11; Salmo 147; Eclesiastes 11. 1-6;               
2 Reis 18-19. 
 
Versículo do Dia: “E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de 
Deus e dos homens” (Lucas 2. 52). 
 
Reflexão: Oração pode deter um Exército (2 Reis 18-19). Nestes dias em que os 
homens são tentados a pôr sua confiança na força militar, é bom relembrar a 
derrota do exército assírio fora a Jerusalém. 185.000 soldados assírios caíram 
em uma única noite por causa de uma ORAÇÃO. Releia 2Reis 19. 19-35 e note a 
oração e a ação. Temos que por nossa confiança NO PODER DE Deus, não na 
força das armas e na vontade humana. 
 
Aplicação: Reserve um tempo hoje para orar por todas as pessoas que você 
conhece e por todos os chefes das nações de todo mundo. 

 

 28 de Junho                                                                                     Dia 179 
Leituras: Lucas 3.1-14; 2 Coríntios 11. 12-21; Salmo 148; Eclesiastes 11. 7-10;         
2 Reis 20-21. 
 
Versículo do Dia: “Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso; 
a sua majestade é acima da terra e do céu” (Salmo 148. 13). 
 
Reflexão: “Frutos  Dignos do Arrependimento” (Lucas 3. 8-14). João desafiou a 
sinceridade de seus ouvintes chamando-os a demonstrar arrependimento, 
mudando suas vidas. Frutos do arrependimento têm que ser aparentes e na 
conduta no lar, na comunidade e no trabalho. Aqueles que hoje se chegam ao 
Senhor têm, do mesmo modo, que demonstrar mudança em suas vidas. 
 
Aplicação: Demonstre sua fé e arrependimento pela sua conduta.  
 
 


