
 
 

 

 
 

 

 

27 de Julho                                                                                        Dia 208 

Leituras: Lucas 9.37- 45; Efésios 4.25-32; Salmo 24; Provérbios 6.30-35;      

Isaías 12-13. 

 

Versículo do Dia: “Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou” 

(Efésios 4.32). 

 

Reflexão: Instruções Práticas para a Nova Pessoa (Efésios 4.25-32). Estes 

versículos se aplicam à ideia examinada ontem. Quando vestimos o “novo 

homem”, ele muda nossa conduta para com os outros. Deixaremos de lado a 

mentira, a malícia, a ira, a linguagem suja e a amargura. Mostraremos 

compaixão e perdão. Atitudes egoístas serão trocadas pelo cuidado com os 

outros. Atitudes essas que governarão nossas ações. 

 

Aplicação: Mostre que você é uma nova pessoa e Cristo, pela maneira com que 

você trata os outros. 

 

 

 

 

 

28 de Julho                                                                                        Dia 209  

Leituras: Lucas 9.46-56; Efésios 5.1-7; Salmo 25.1-11; Provérbios 7.1-5;                  

Isaías 14-15. 

 

Versículo do Dia: “E andai em amor, como também Cristo nos amou e se 

entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma 

suave” (Efésios 5.1-7). 

 

Reflexão: “Sede pois Imitadores de Deus... e Andai em Amor” (Efésios 5.1-7). 

Amor, em seu sentido mais amplo, requer imitação de Deus. Jesus abandonou 

tudo o que ele tinha por causa do seu amor por nós. 
 

Ele espera que nós abandonemos o mal, recusando-nos a participar dos modos 

pecaminosos do mundo. Antes de sentirmo-nos prejudicados e justificado ao nos 

apiedarmos de nós mesmos pelos nossos sacrifícios pessoais, precisamos nos 

lembrar do sacrifício de Jesus! 

 

Aplicação: Seja um filho devotado de Deus. Siga seu Pai. 

 

 

29 de Julho                                                                                        Dia 210 

Leituras: Lucas 9.57-62; Efésios 5.8-21; Salmo 25.12-22; Provérbios 7.6-12; 

Isaías 16-18. 

 

Versículo do Dia: “Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão 

no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus” (Lucas 9.62). 

 

Reflexão: “Apto para o Reino de Deus” (Lucas 9.57-62). Ser um seguidor de 

Jesus exige sacrifício. Aqueles que estão mais preocupados com seu conforto ou 

com suas famílias não serão aceitos pelo Senhor. Deus exige o primeiro lugar em 

nossas vidas, e não aceitará uma posição inferior em nossas prioridades. Temos 

que resistir à tentação de colocar outras pessoas e outros interesses acima do 

Senhor. 

 

Aplicação: Ponha a sua mão no arado e não olhe para trás! 

 

 

 



 

30 de Julho                                                                                        Dia 211 

Leituras: Lucas 10.1-12; Efésios 5.22-33; Salmo 26; Provérbios 7.13-20;                

Isaías 19-20. 
 

Versículo do Dia: “E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os 

trabalhadores são poucos, Rogai, pois, ao senhor da seara que mande 

trabalhadores para a sua seara” (Lucas 10.2).  
 

Reflexão: Cristo e a Igreja: Esposo e Esposa (Efésios 5.22-33). Quando o 

apostolo Paulo usa o casamento como um modelo para ensinar sobre Cristo e a 

igreja, ele ensina coisas importantes sobre ambos os relacionamentos. 

 A igreja deve se submeter respeitosamente a Cristo. As esposas devem se 

submeter a seus maridos. 

 Jesus ama tanto a igreja, que ele morreu por ela. Os esposos têm que amar 

suas esposas com uma tal atitude de sacrifício sem egoísmo. 

 Jesus alimenta e cuida da sua igreja. Os esposos devem alimentar e cuidar 

das suas esposas. 

As instruções de Paulo, quando aplicadas, farão de nós melhores esposos e 

melhores seguidores de Jesus. 
 

Aplicação: Cumpra seu papel em sua família e na igreja de Cristo. 

  

Dia 31 de Julho                                                                                 Dia 212  

Leituras: Lucas 10.13-24; Efésios 6.1-9; Salmo 27; Provérbios 7.21-27;                  

Isaías 21-22. 
 

Versículo do Dia: “Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo” 
(Efésios 6.1). 
 

Reflexão do Dia: Instruções para Filhos e Pais (Efésios 6.1-4). E texto nos 

ensina sobre as relações familiares. Os Filhos devem obedecer aos seus pais 

(reconhecendo a regra suprema de Deus, veja 5.17, 21). Eles devem, também, 

honrá-los (isto pode incluir apoio, veja Mateus 15.3-6; I Tm 5.17-18). Os pais 

devem guiar seus filhos “na disciplina e na admoestação do Senhor”, sendo 

cuidadosos em não irritá-los ou desanimá-los (Colossenses 3.21). 
 

Aplicação: Obedeçam as instruções de Deus, nas suas relações familiares. 

 

 

 

01 de Agosto                                                                                      Dia 213 

Leituras: Lucas 10.25-37; Efésios 6.10-24; Salmo 28; Provérbios 8.1-5;               

Isaías 23-24. 

 

Versículo do Dia: “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 

ficar firmes contra as ciladas do diabo” (Efésios 6.11).     

 

Reflexão: “Revesti-vos de Toda a Armadura de Deus” (Efésios 6.10-17). 

Deus deu todo o equipamento necessário para resistir com sucesso aos ataques 

de Satanás. Temos que nos vestir: 1. Verdade, 2. Justiça, 3. Preparação do 

Evangelho da Paz, 4. Fé, 5. Salvação, 6. Palavra de Deus. Toda esta armadura é 

para ser usada com oração perseverante, para que possamos derrotar Satanás e 

glorificar a Deus. 

 

Aplicação: Use, hoje, toda a armadura de Deus, para vencer suas batalhas com 

Satanás.   

 

                                                                   

 02 de Agosto                                                                                    Dia 214 
Leituras: Lucas 10.38-42; Filipenses 1.1-11; Salmo 29; Provérbios 8.6-11; 

Isaías 25-27. 

 

Versículos do Dia: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o 

Senhor na beleza santidade” (Salmo 29.2). 

 

Reflexão: A Voz Trovejante de Deus (Salmo 29). Há muitas razões para honrar 

a Deus. Este salmo salienta seu poder como uma razão para adoração. Ele 

domina o céu e a terra, os homens e os animais. Pelo seu grande poder e 

majestade, ele merece nosso louvor e adoração. Servimos, não somente pelo que 

Deus tem feito, mas por quem ele é. 

 

Aplicação: Pense no poder e na majestade de Deus. Adore-o porque ele merece 

louvor e glória.  

 

 


