
 

 
 

 

 

 

 04 de Maio                                                                                                    Dia 124 

Leituras: Marcos 6.1-6; 1Coríntios 4.14-21; Salmo 107.1-22; Provérbios 26.7-12; Rute 1-2 

 

Versículo do Dia “Tens visto a um homem que é sábio a próprios olhos? Maior 

esperança há no insensato do que nele” (Provérbios 26.12). 

 

Reflexão: Lealdade do Amor (Rute 1.16-17). Rute recusou-se a voltar para a terra e aos 

deuses de Moabe. Sua famosa afirmação, nestes versículos, exprime uma lealdade 

decidida. Ela prometeu aliança a sua empobrecida sogra, garantindo-lhe cuidados e 

companhia por toda a vida. Ela também expressou sua aliança com Jeová, assim 

renunciando aos deuses pagãos de Moabe. A lealdade de Rute foi recompensada com um 

distinto esposo e um lugar entre os ancestrais de Jesus (Mateus 1.5). 

 

Aplicação: Seja leal a Deus e à família. Deus recompensará sua fidelidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 de Maio                                                                                                    Dia 125   

Leituras: Marcos 6.7-13; 1 Coríntios 5; Salmo 107.23-43; Provérbios 26.13-19; Rute 3-4 

 

Versículo do Dia: “Não é boa a vossa jactância. Não sabeis um pouco de fermento 

leveda a massa toda?” (1 Coríntios 5.6). 

 

Reflexão: Purificando o Fermento do Pecado (1 Coríntios 5). Paulo censurou os 

coríntios pela sua tolerância com a imoralidade na igreja. Ele os instruiu para que agissem 

decisivamente para expurgar o fermento do mal: afastar aquele que persistia no pecado. Há 

pelo menos três propósitos:  

 A esperança de salvar o irmão desviado 

 A preservação do fiel, protegendo-o da corrupção 

 Obediência a Deus: ele disse para fazer isso! 

 

 

 06 de Maio                                                                                           Dia 126 

Leituras: Marcos 6.14-29; 1 Coríntios 6.1-11; Salmo 108; Provérbios 26.20-28; 1 Samuel 

1-2. 

 

Versículo do Dia: “A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de 

ruína” (Provérbios 26.28). 

 

Reflexão: Lavado. Santificado. Justificado (1 Coríntios 6.9-11). Os cristãos têm muito 

que agradecer! Paulo nos lembra da mudança em nossas vidas efetivadas pelo poder de 

Deus. Costumávamos andar em pecado, como ele ressalta lembrando-nos de algumas das 

coisas que costumávamos fazer. Se nos voltamos para o Senhor, somos agora limpos, 

separados do pecado e declarados perdoados diante de Deus. Deus é de fato generoso para 

com os pecadores, sem merecermos! 

 

Reflexão: Viva hoje como um santificado filho de Deus. 

 

 

 



 

 

 07 de Maio                                                                                                Dia 127 

Leituras: Marcos 6.30-44; 1 Coríntios 6.12-20; Salmo 109.1-20; Provérbios 27. 1-7;         

1 Samuel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Porque foste comprado por preço. Agora, pois glorificai a Deus no 

vosso corpo” (1 Coríntios 6.20). 

 

Reflexão: Seu Corpo é o Templo de Deus (1 Coríntios 6.19-20). Ao oferecer indicações 

práticas de como viver como pessoas santificadas, Paulo lembra-nos de algumas coisas 

acerca de nossa relação com Deus. Assim como o templo do Velho Testamento 

representava a presença de Deus no meio de Israel (Ezequiel 1; 8; 10; 11; 43; 48), também 

agora os cristãos gozam do relacionamento de Deus com eles. Nossos templos (corpos) não 

são verdadeiramente nossos, mas deverão ser submetidos aquele que vive em nós. Deus 

pagou por nós, e tem direito de esperar que o glorifiquemos com todo nosso ser. Sua 

presença não deixa lugar para o pecado em nossas vidas. 

 

Aplicação: Glorifique a Deus hoje, lembrando-se de que ele o comprou. 

 

 

 08 de Maio                                                                                            Dia 128 

Leituras: Marcos 6.45-56; 1 Coríntios 7.1-9; Salmo 109.21-31; Provérbios 27.8-14;          

1 Samuel 5-7. 

 

Versículo do Dia: “O prudente vê o mal e esconde-se; mas os simples passam adiante e 

sofrem a pena” (Provérbios 27.12).  

 

Reflexão: Dagom contra Jeová (1 Samuel 5). Os filisteus derrotaram Israel numa batalha 

e roubaram a arca da aliança, a obra mais preciosa existente em Israel. Pensando terem 

vencido o Deus de Israel, eles colocaram seu propiciatório junto a seu deus, Dagom. O 

pobre e desamparado Dagom perdeu sua cabeça. . . e suas mãos! Jeová demonstrou seu 

poder e sua santidade. Nem os deuses nem o povo da Filistia puderam permanecer na 

presença de Deus. 

 

Aplicação: Prepare um lugar para Deus em sua vida; mantenha o pecado fora! 

 

 

 

 

 09 de Maio                                                                                                    Dia 129 

Leituras: Marcos 7.1-13; 1Coríntios 7.10-16; Salmo 110; Provérbios 27. 15-21; 1Samuel 

8-10. 

 

Versículo do Dia: “E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de 

homens” (Marcos 7.7). 

 

Reflexão: Brechas Humanas na Lei Divina (Marcos 7.1-13). Jesus responde ao ataque 

dos fariseus, reprovando seu abuso da lei de Deus. Pois eles erradamente obrigaram, 

quando Deus não o fez, até exaltando a tradição humana acima da lei Divina. A 

consequência curiosa de seu ensinamento da tradição o havia feito. Um homem podia ser 

liberado de responsabilidades (por exemplo, sustentar os pais) usando uma brecha farisaica. 

O homem não tem direito de abrir brechas na lei de Deus! 

 

Aplicação: Obedeça cuidadosamente e ensine a vontade de Deus, não a tradição humana. 

 

 

 10 de Maio                                                                                                    Dia 130 

Leituras: Marcos 7.14-23; 1 Coríntios 7.17-24; Salmo 111; Provérbios 27.22-27; 1 Samuel 

11-12. 

 

Versículo do Dia: “Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o 

vosso coração; pois vede quão grandiosas cousas vos fez” (1 Samuel 12.24). 

 

Reflexão: Grandiosas Coisas Ele Fez (1 Samuel 12). Quando Saul foi coroado o primeiro 

rei de Israel, Samuel fez um forte apelo à fidelidade da nação. Havia perigo de que eles 

pudessem imitar as nações vizinhas em mais coisas do que seu estilo de governo. Samuel 

lembrou-os do grande poder e providência de Deus. Se pensarmos nas mesmas coisas, 

acharemos mais fácil servir ao Senhor fielmente. 

 

Aplicação: Medite nas grandes coisas que Deus fez por você. 

 

  


