
 

 

 

 

 
 

 

 

 

05 de Outubro                                                                                  Dia 278 

Leituras: João 1. 35-42; Hebreus 3. 7-19; Salmo 85; Provérbios 21.1-6; 

Ezequiel 36-37. 

 

Versículo do Dia: “Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de 

fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos” 

(Hebreus 3. 14). 

 

Reflexão: “Tende Cuidado, Irmãos” (Hebreus 3. 7-19). Satanás tem iludido 

muitas pessoas com falsa idéia de que um filho de Deus não pode se afastar do 

Senhor e se perder. Esta passagem nega firmemente estas doutrinas 

confortadoras. O escritor adverte que os cristãos podem voltar a ser incrédulos 

das bençãos eternas de Deus. 

 

Aplicação: Cuidado! E  “exortai-vos mutuamente cada dia”. 

 

 

 

 

 

06 de Outubro                                                                                  Dia 279 

Leituras: João 1. 43-51; Hebreus 4. 1-10; Salmo 86; Provérbios 21. 7-12; 

Ezequiel 38-39. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, resta um repouso para o povo de Deus” (Hebreus 

4. 9). 

 

Reflexão: O Descanso Espera o Fiel (Hebreus 4. 1-10). A Bíblia oferece vários 

vislumbres do céu. É um lugar delícia infindável, de continuo louvor a Deus, etc. 

Aqui, somos lembrados de que esse é um lugar de descanso preparado para 

aqueles que forem fiéis até o fim. O serviço do Senhor nesta vida nem sempre é 

fácil. 

 

Aplicação: Trabalhe esforçadamente hoje. A oportunidade para o descanso está 

chegando! 

 

 

 

07 de Outubro                                                                                  Dia 280 

Leituras: João 2. 1-12; Hebreus 4. 11-16; Salmo 87; Provérbios 21. 19-24; 

Ezequiel 40. 

 

Versículo do Dia: “E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; 

pelo contrário, todas as coisas estão dewscobertas e aparentes aos olhos 

daquele a quem temos temos que prestar contas” (Hebreus 4. 13). 

 

Reflexão: “A Palavra de Deus é Viva e Eficaz” (Hebreus 4. 11-13). Estes 

versículos refoçam nossa responsabilidade de Obedecer fielmente ao Senhor. 

Note que: 1)è impossível cair ao desobecer (v, 11); 2)A palavra de Deus é viva e 

poderosa; 3) A palavra de Deus pode fazer finas distinções, até mesmo discernir 

os pensamentos e os propósitos do coração; 4) Deus, que a todos julga, é capaz 

de ver tudo. 

 

Aplicação: “Conservemos firme a nossa confissão” (Hebreus 4. 14). 

 

 

 



 

 

08 de Outubro                                                                                 Dia 281 

Leituras: João 2. 13-25; Hebreus 5; Salmo 88; Provérbios 21. 19-24; Ezequiel 

41-42. 

 

Versículo do Dia: “E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação 

eterna para todos os que lhe obedecem” (Hebreus 5. 9). 

 

Reflexão: De Leite a Carne (Hebreus 5. 12-14). Deus espera que cresçamos. Os 

novos discípulos são crianças espirituais com o potencial para crescer muito 

depressa. Quando deixamos de crescer, Deus fica desapontado, e com razão. 

Temos que progredir além dos conhecimentos básicos, para poder ensinar a 

outros. 

 

Aplicação: Estude a aplique a palavra de Deus. Esta é a saída da nossa infância 

espiritual. 

 

 

 

09 de Outubro                                                                                 Dia 282 

Leituras: João 3. 1-8; Hebreus 6. 1-8; Salmo 89. 1-18; Provérbios 21. 25-31; 

Ezequiel 43-44. 

 

Versículo do Dia: “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo 

que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (João 3.3). 

 

Reflexão: Comunhão com Deus (João 3. 1-8; Hebreus 6. 1-8; Ezequiel 43. 1-

9). Estes textos ensinam lições relevantes sobre a comunhão com Deus: 

1. Para entrar em sua comunhão, temos que nascer de novo (João 3). 

2. Temos que nos resguarda de cair (Hebreus 6). 

3. Assim como Deus perdoou Judá e voltou ao seu templo, ele voltará a 

nós, se aceitarmos suas condições (Ezequiel 43; Tiago 5. 15-20; 1 João 

1.9). 

 

Aplicação: Examine-se. Você está em comunhão com Deus? 

 

 

 

 

 

 

10 de Outubro                                                                                  Dia 283 

Leituras: João 3. 9-21; Hebreus 6. 9-20; Salmo 89. 19-37; Provérbios 22. 1-5; 

Ezequiel 45-46. 

 

Versículo do Dia: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna” (João 3. 16). 

 

Reflexão: O Homem Ama mas as Trevas do Que a Luz (João 3. 1). Jesus foi 

pessoalmente rejeitado por seu próprio povo (João 1. 11). Ele continua a ser 

rejeitado pe3la maioria das pessoas (Mateus 7. 13-14). Por que? Porque muitas 

pessoas amam a escuridão. Escuridão, ignorância e incerteza subjetiva permitem 

sensação falsa de liberdade. Luz, conhecimento e aceitação da objetiva verdade 

revelada é que dão a verdadeira liberdade. Esta liberdade é a que Jesus oferece 

(João 8. 32). 

 

Aplicação: Escolha a liberdade real. Escolha seguir a Jesus. 

 

 

 

11 de Outubro                                                                                  Dia 284 

Leituras: João 3. 22-36; Hebreus 7. 1-10; Salmo 89. 38-52; Provérbios 22. 6-10; 

Ezequiel 47-48. 

 

Versículo do Dia: “Convém que ele cresça e que eu diminua” (João 3. 30).  

 

Reflexão: Convém que Ele Cresça (João 3. 30). Estas palavras de João Batista 

descrevem sua missão e aceitação do papel de guiar os outros a Cristo. João 

desapareceu cedo da cena logo quando Jesus atingia o máximo da popularidade. 

Este comentário também descrevia a atitude desprendida que os cristãos 

deveriam ter para com o seu serviço. Nossa meta não deve ser nossa honra e 

fama pessoal, mas a exultação de Cristo. Nossos próprios egos só atrapalham 

nossa honra com o Senhor. 

 

Aplicação: Engrandeça Jesus Cristo pela sua vida.  


