
 
 

 

 
 

 

 

09 de Novembro                                                                               Dia 313 

Leituras: João 9. 13-23; 1Pedro 1. 1-12; Salmo 111; Provérbios 28. 8-14; 

Zacarias 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Feliz o homem constante no temor de Deus; mas o que 

endurece o coração cairá no mal” (Provérbios 28. 14). 

 

Reflexão: Reverencia Diante de Deus (Provérbios 28. 14). O orgulho é uma 

coisa muito perigosa. Mesmo as pessoas que fazem muitas coisas boas podem 

tornar-se orgulhosas e não desejarem mudar. Deus espera contínua reverência 

diante dele, quando procuramos sua palavra e examinamos nossos próprios 

corações. Nosso estudo da Bíblia tem que ser mais do que um simples estudo 

escolar, ou estudo para ensinar os outros. Primeiro, temos que permitir que Deus 

nos ensine. Isto significa estudar de mente aberta e mudando-nos quando Deus 

diz que precisamos mudar. 

 

Aplicação: Estude hoje a Bíblia para saber o que Deus espera de você. 

 

 

 

 10 de Novembro                                                                              Dia 314     

Leituras: João 9. 24-34; 1Pedro 1. 13-25; Salmo 112; Provérbios 28. 15-21; 

Zacarias 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, 

tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento” (1 Pedro 

1. 15). 

 

Reflexão: Seja Santo Porque Jesus Morreu (1 Pedro 1. 13-19). Pedro faz um 

apelo por um viver baseado em: 1. A santidade de Deus (vs, 15-16;  2.  A justiça 

de Deus (v, 17); e 3. O preço da redenção: o sangue de Cristo (vs, 18-19). A 

mensagem deveria ser clara: Deus não nos criou e redimiu para que pudéssemos 

jogar fora nossas vidas no pecado. Ele quer que sejamos puros. 

 

Aplicação: “Tornai-vos santos vós mesmo em todo vosso procedimento. ” 

 

 

11 de Novembro                                                                               Dia 317 

Leituras: João 9. 35-41; 1 Pedro 2. 1-12; Salmo 113; Provérbios 28. 22-28; 

Zacarias 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois 

edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 

sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo” (1 

Pedro 2.5). 

 

Reflexão: Somos: Pedra Angular ou Pedra de Tropeço? (1 Pedro 2.4-10). 

Pessoas diferentes vêem Jesus de modo diferente. Para muitos, ele é uma pedra 

de tropeço, um incômodo embaraçoso no seu caminho. Para outros, ele é a pedra 

angular do alicerce sobre a qual a vida é edificada. Pedro nos lembra deste 

contraste fundamental entre os discípulos de Jesus e o mundo. Se temos um 

alicerce diferente é claro que seremos diferentes em toda a nossa estrutura. Esta 

diferença aparecerá na maneira em que vivemos. Os cristãos não agem como 

servos de Satanás! 

 

Aplicação: Certifique-se de que estás construindo sobre o alicerce certo. 

 

 

 



 

 

12 de Novembro                                                                               Dia 316 

Leituras: João 10. 1-6; 1 Pedro 2. 13-25; Salmo 114; Provérbios 29. 1-7; 

Zacarias 11-12. 
 

Versículo do Dia: “Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do 

bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos” (1 Pedro 2. 15). 
 

Reflexão: Seguindo os Seus Passos (1 Pedro 2. 18-25). Jesus viveu uma vida 

sem pecado, no meio de um mundo mau. Essa ausência de pecado qualificou-o 

para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados (Hebreus 10. 10). Pedro 

salienta outro benefício da ausência de pecado em Cristo: ele nos capacita a 

viver pela justiça. O valor da vida de Cristo não termina quando nossos pecados 

são perdoados no batismo (Atos 2. 38; 22. 16). Ele continua, quando 

enfrentamos tentações no dia-a-dia (1 João 1. 9). Tiramos força de seu exemplo 

de paciência na desgraça. O escritor de Hebreus descreve a vitória de Jesus 

também por: 1. Destruir o Diabo, 2. Livrar-nos da servidão do pecado e 3. 

Ajudar aqueles que são tentados (Hebreus 2. 14-18). 
 

Aplicação: Enfrente as aflições de hoje com o auxílio do exemplo perfeito de 

Jesus Cristo. 
 

 

13 de Novembro                                                                               Dia 317 

Leituras: João 10. 7- 21; 1 Pedro 3. 1-12; Salmo 115; Provérbios 29. 8-14; 

Zacarias 13-14. 
 

Versículo do Dia: “Eu sou o bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas 

ovelhas” (João 10. 10). 
 

Reflexão: Jesus deu a Vida por suas Ovelhas (João 10. 7-21). Quando 

descreve a fidelidade do bom pastor, Jesus ressalta um ponto importante sobre 

seu sacrifício através da morte. Ele morreu por sua própria escolha. Sua vida 

não lhe foi tirada por homens pecadores. Ele não morreu por imposição de seu 

Pai. Jesus escolheu sacrificar-se por suas ovelhas. Sua morte não foi a derrota de 

um plano fracassado, mas a conclusão do plano Divino vitorioso. 
 

Aplicação: Entregue-se voluntariamente ao serviço do Senhor. Ele se deu 

voluntariamente por você. 

 

 

 

14 de Novembro                                                                            Dia 318 

Leituras: João 10. 22-30; 1 Pedro 3. 13-22; Salmo 116; Provérbios 29. 15-21; 

Malaquias 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento” 
(Malaquias 2. 1). 

 

Reflexão: O que Espera de Seus Sacerdotes (Malaquias 2. 4-09). Uma vez que 

todos os seguidores de Cristo são sacerdotes (2 Pedro 2.5), podemos aprender 

com o que Deus esperava dos sacerdotes levitas:  

“... com efeito, ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira 

instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios: andou 

comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios 

do sacerdote devem agradar o conhecimento ...” 

 

Aplicação: Ande com Deus em paz e retidão. Trabalhe para tirar outros da 

perversidade. 
 

 

15 de Novembro                                                                               Dia 319 

Leituras: João 10. 31-42; 1 Pedro 4. 1-11; Salmo 117; Provérbios 29. 222-27; 

Malaquias 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Sede, mutualmente, hospitaleiros, sem murmuração”                           
(1 Pe 4. 9). 

 

Reflexão: A Bênção da Hospedagem (1 Pedro 4. 9). O progresso das 

tecnologias tornou cada vez mais fácil para as pessoas viverem em vazios 

sociais. A televisão e os jogos eletrônicos roubam de nós, e dos filhos, 

oportunidades de conversar com outros. Mais do que nunca, precisamos 

obedecer as instruções de Pedro para sermos hospitaleiros, sem resmungar. Não 

podemos fazer muito para ajudar outros a conhecerem o Senhor, se não os 

conhecemos. 

 

Aplicação: Faça planos hoje para convidar alguém para uma refeição ou passar 

uma tarde para se conhecerem melhor. 

 

                                    


