
 

 

 
 

 

 

 

29 de Junho                                                                                       Dia 180 

Leituras: Lucas 3.15-22; 2 Coríntios 11.22-33; Salmo 149; Eclesiastes 12.1-8;     

2 Reis 22-23. 

 

Versículo do Dia: “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes 

que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles 

prazer” (Eclesiastes 12. 1). 

 

Reflexão: “. . . O Que é Mais Poderoso do que Eu” (Lucas 3. 15-18). Os homens 

têm pintado muitos quadros de Jesus, alguns sem telas, outros com palavras. 

Alguns realçam seu sofrimento na cruz; outros, seu desamparo como uma 

criancinha recem-nascida. Poucos se detêm, como João Batista faz aqui, sobre o 

seu poder. Ele descreve a grandeza e o poder de Jesus (Apocalipse 1 descreve o 

tremendo poder de Jesus). 

 

Aplicação: Mostre respeito pelo formidável Cristo. 

 

 

 

 

 

 

30 de Junho                                                                                       Dia 181 

Leituras: Lucas 3.23-28; 2 Corítios 12.1-10; Salmo 150; Eclesiastes 12. 9-14;       

2 Reis 24-25. 

 

Versículo do Dia: “De tudo que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda 

os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem” (Eclesiastes 12.13). 

 

Reflexão: Conclusões do que se Ouve (Eclesiastes 12.13-14). O autor deste livro 

agora tira suas conclusões de suas observações. Ele procurou um significado 

debaixo do sol e encontrou desigualdade e futilidade. Ele encerra ampliando sua 

discussão para incluir aquele que está acima do sol. O propósito total da existência 

do homem, ele conclui, é servir a Deus com respeito. 

 

Aplicação: Cumpra seu dever: glorifique a Deus. 

 

 

 

1 de Julho                                                                                          Dia 182 

Leituras: Lucas 4.1-13; 2 Coríntios 12.11-21; Salmo 1; Provérbios 1.1-7; Jó 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá 

o homem” (Lucas 4.4). 

 

Reflexão: Encarando Aflições: (Jó 1) Ensinamentos, a aprender em Jó 1, 

incluem: 

1. Não se considere com direito as bênçãos; elas são dádivas de Deus.  

2. Boas pessoas sofrem nesta vida. 

3. Deus não pode ser considerado culpado. 

4. Satanás tem poder para afligir, porém não acima de nossa capacidade de 

suportar (1 Coríntios 10.13). 

5. O sofrimento, as vezes, não tem explicação imediata. 

 

Aplicação: Enfrente suas aflições com fé em Deus. 

 

 

 

 



 

 

2 de Julho                                                                                         Dia 183  

Leituras: Lucas 4.14-30; 2 Coríntios 13; Salmo 2; Provérbios 1.8-14; Jó 3-5. 

 

Versículo do Dia: “Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor” 

(Salmo 2.11).                

 

Reflexão: Povos Enfurecidos (Salmo 2). O povo do mundo é, aqui, descrito como 

nações que desafiam a autoridade de Jeová e seu Filho. Eles se enfurecem e 

conspiram contra ele, procurando libertar-se dos constrangimentos de sua 

autoridade. Mas a sua rebelião é fútil, pois Deus se senta e “ri” dos seus débeis 

esforços para atrapalhar seus planos. Os cristãos no primeiro século, usaram esta 

passagem para explicar sua perseguição (Atos 4.24-31). Ela mostra que, a despeito 

da rebelião dos ímpios, Jesus Cristo, de fato, governa o mundo! 

 

Aplicação: Sempre lembre-se de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Sirva-o com 

reverência e mostre aos outros a necessidade de obedecerem a sua vontade. 

 

 

 3 de Julho                                                                                    Dia 184  

Leituras: Lucas 4.31- 37; Gálatas 1.1-10; Salmo 3; Provérbios 1.15-19; Jó 6-8. 

 

Versículo do Dia: “Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte 

me responde” (Salmo 3.4). 

 

Reflexão: Que Evangelho pregar: (Gálatas 1.1-10). O apostolo abre esta carta 

com uma lembrança do que sua mensagem era: 

1. De Deus, não dos homens. 

2. A respeito da salvação pela graça de Deus. 

3. O evangelho de Deus, que não é para ser contaminado ou substituído por 

outro evangelho, mesmo que esse diferente evangelho venha diretamente 

de um anjo do céu. 

 

Aplicação: Quando você ler sua Bíblia, hoje, lembre-se de que ela contém o 

evangelho de Jesus Cristo.      

 

 

 

 

 

 

4 de Julho                                                                                         Dia 185 

Leituras: Lucas 4.38-44; Gálatas 1.11-24; Salmo 4; Provérbios 1.20-27; Jó 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Quem faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar, 

e maravilhas tais, que se não podem contar” (Jó 9.10).             

 

Reflexão: Confie em Deus em Tempos Difíceis (Salmo 4). Davi teve sua porção 

de privações, incluindo-se maus tratos imerecidos dos outros. Este Salmo revela 

alguns dos seus princípios para enfrentar tais aflições. Davi entendia a necessidade 

de: 1. Orar; 2. Conter a raiva; 3. Manter uma atitude calma; 4. Confiar no Senhor; 

A única fonte infalível de segurança e conforto. 

As mesmas práticas nos ajudarão a tirar vantagem de nossas piores dificuldades.  

 

Aplicação: “Oferecei sacrifício de justiça, e confiai no Senhor” (Salmo 53).     
 

 

 

05 de Julho                                                                                       Dia 186 

Leituras: Lucas 5.1-11; Gálatas 2.1-10; Salmo 5; Provérbios 1.28-33; Jó 11-12. 

 

Versículo do Dia: “De manhã, Senhor, ouves a minha voz; de manhã te 

apresento a minha oração e fico esperando” (Salmo 5. 3). 

 

Reflexão: O Preço da Ignorância (Provérbios 1.28-33). Devemos procurar a 

sabedoria e o conhecimento que Deus oferece. Mesmo assim, alguns escolherão 

ignorá-los. Eles podem não ver razão para seguir o caminho do Senhor. Deus diz 

aqui que ele permitirá que a sua negligência da verdade produza seu fruto. Aqueles 

que rejeitam a verdade sofrerão as consequências de sua loucura cega. A 

ignorância custa caro. 

 

Aplicação:  Ouça a Deus, de modo que você possa habitar seguro.  

           (Provérbios 1. 33) 


