
 

 

 

 
 

 

 

31 de Agosto                                                                                    Dia 243 

Leituras: Lucas 18. 31-43; 2 Tessalonicenses 2. 1-12; Salmo 55; Provérbios 14. 

1-8; Jeremias 21-22. 

 

Versículo do Dia: “Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais 

permitirá que o justo seja abalado” (Salmo 55. 22). 

 

Reflexão: Acolheram o Amor da Verdade (2 Tessalonicenses 2. 9-12). Satanás 

trabalha ativamente para enganar e muitos caem nas presas de suas tramas. Estes 

versículos nos relembram as defesas essências contra os seus enganos: 

 Temos que crer na verdade (v, 12). 

 Temos que amar a verdade (v, 10). 

Este amor nos levará a estudar com respeito por Deus e determinação de 

aprender sua vontade. O verdadeiro amor nos motivará a pôr o conhecimento em 

pratica. 

 

Aplicação: Cultive seu amor da verdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de Setembro                                                                                 Dia 244 

Leituras: Lucas 19. 1-10; 2 Tessalonicenses 2. 13-17; Salmo 56; Provérbios 14. 

9-14; Jeremias 23. 

 

Versículo do Dia: “Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as 

tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa” 

(2 Tessalonicenses 2. 15). 

 

Reflexão: Conte aos outros a verdade enquanto há tempo para se arrepender. 

 

 

 

 

02 de Setembro                                                                                 Dia 245 

Leituras: Lucas 19. 11-27; 2 Tessalonicenses 3; Salmo 57; Provérbios 14. 15-

21; Jeremias 24-25. 

 

Versículo do Dia: “Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e 

à constância de Cristo” (2 Tessalonicenses 3. 5). 

 

Reflexão: Ore Para que O Evangelho Seja Divulgado (2 Tessalonicenses 3. 1) 

O pedido de apóstolo por orações continua bem apropriado hoje em dia. Sobram 

oportunidades neste mundo. Fronteiras nacionais e alianças têm mudado 

dramaticamente, no passado recente, permitindo melhor acesso a muitas pessoas 

do mundo. Os cristãos têm orado por tais oportunidades, e agora temos que orar 

pela coragem e a fé para aproveitá-las. 

 

Aplicação: Ore por todos os cristãos que você conhece fora de sua pátria. Ore 

para que outros compartilhem o trabalho de levar o evangelho ao mundo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

03 de Setembro                                                                                 Dia 246 

Leituras: Lucas 19. 28-40; 1Timóteo 1. 1-11; Salmo 58; Provérbios 14. 22-28; 

Jeremias 26-28. 
 

Versículo do Dia: “Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que 

procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia” (1 

Timóteo 1.5).  
 

Reflexão: “As Próprias Pedras Clamarão” (Lucas 19. 28-40). Quando Jesus 

entrou em Jerusalém, ele foi louvado pela multidão que o rodeava. Eles o 

reconheceram como o Rei (v, 28). Isto irritou os fariseus que, sem duvidam 

achavam isso blasfêmia (cf Mateus 26. 65). Eles chamaram Jesus para que 

repreendesse a multidão, e Jesus respondeu: “Asseguro-vos que, se eles se 

calarem, as próprias pedras clamarão” (v, 40). Até mesmo quando os homens 

negam o poder do Senhor, as pedras falam a verdade! Não longe dali, as pedras 

tinham devolvido Lázaro sepultura (v, 29 e João 11). Aquelas pedras, e as pedras 

ao nosso redor, foram uma pequena parte da obra das mãos de Deus, quando 

Jesus criou o mundo. Todas elas atestam o seu poder (João 1. 3; Colossenses 1. 

16; Salmo 148). 
 

Aplicação: Louve o Senhor, “... Porque só o seu nome é excelso” (Salmo 148. 13). 

 

 

4 de Setembro                                                                                   Dia 247 

Leituras: Lucas 19. 41-48; 1 Timóteo 1. 12-20; Salmo 59; Provérbios 14. 29-35; 

Jeremias 29-30. 
 

Versículo do Dia: “Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus” (Jr 30. 22). 
 

Reflexão: “Vós Sereis o meu Povo” (Jeremias 30. 22). Este capitulo prediz a 

restauração de Israel e Judá, depois de suas deportações pelos assírios e 

babilônios. O versículo 22 reflete o desejo de Deus por eles, e seu desejo por 

todos os povos de hoje. Ele quer que tenhamos um relacionamento como seu 

povo especial-servos fieis gozando os privilégios de sermos seus herdeiros. Este 

é o desejo de Deus (2 Pedro 3. 9-15). É também o nosso? 
 

Aplicação: Certifique-se de que está andando, hoje, em comunhão com Deus. 

 

 

 

 

05 de Setembro                                                                                Dia 248 

Leituras: Lucas 20. 1-8; 1 Timóteo 2. 1-7; Salmo 60; Provérbios 15. 1-6; 

Jeremias 31. 

 

Versículo do Dia: “A resposta branda desvia o furou, mas a palavra dura 

suscita a ira” (Provérbios 15. 1). 

 

Reflexão: A Língua Serena (Provérbios 15. 1-4). Estes versículos nos lembram 

do poder da língua. Quando usada impropriamente, ela pode: 1. Provocar a raiva, 

2. Derrama a tolice e 3. Quebra o espírito com perversidade. Quando usada 

corretamente, ela pode: 1. Afastar a ira, 2. Usar conhecimento corretamente e 3. 

Servir como uma árvore de vida. É nossa a escolha de fazer de nossas línguas 

instrumentos de Deus ou instrumentos de Satanás! 

 

Aplicação: Pese suas palavras cuidadosamente. Use sua língua para edificar e 

encorajar, não para danificar e destruir. 

 

 

06 de Setembro                                                                                          

Dia 249 leituras: Lucas 20. 9-19; 1 Timóteo 2. 8-15; Salmo 61; Provérbios 15. 

7-12; Jeremias 32. 

Versículo do Dia: “O escarnecedor não ama àquele que o repreende, nem se 

chegará para os sábios” (Provérbios 15. 12). 

 

Reflexão: Evitando o Bom Conselho (Provérbios 15. 12). Nunca é fácil admitir 

os erros pessoais, então é natural procurar a aprovação dos outros. Mas, às vezes, 

estamos errados e precisamos ser corrigido. Se somos que sábios, procuraremos 

o bom conselho que pode não ser fácil de engolir. Aqueles que querem ouvir 

somente a bajulação confortável dos outros impedirão o seu próprio crescimento 

espiritual. Precisamos de amigos que nos digam a verdade, até mesmo quando 

ela é desagradável. 

 

Aplicação: Procure o bom conselho daquele que é verdadeiramente sábio! 


