
 
 

 

 

 
 

 

 

 

12 de Outubro                                                                                  Dia 285 

Leituras: João 4. 1-15; Hebreus 7. 11-19; Salmo 90; Provérbios 22. 11-16; 

Daniel 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade 

a eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder” (Daniel 2. 20). 

 

Reflexão: “Resolveu Daniel, Firmemente, Não Contaminar-se” (Daniel 1. 8). 

Quatro jovens, deportados a força de sua pátria por um inimigo poderoso, agora 

seriam treinados para o serviço do rei. Ainda que eles estivessem longe do lar e 

claramente dominados, estes homens tiveram a coragem de conservar suas 

convicções. Eles se recusaram a serem contaminados pela comida do rei. O 

resultado? Deus os abençoou acima dos outros, e colocou Daniel em posições de 

poder por 70 anos ou mais. 

 

Aplicação: Mostre sua coragem sendo fiel a suas convicções 

 

 

 

 

 

13 de Outubro                                                                               Dia 286 

Leituras: João 4. 16-26; Hebreus 7. 20-28; Salmo 91; Provérbios 22. 17-21; 

Daniel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim; força minha, 

apressa-te em socorrer-me” (Salmo 22. 19). 

 

Reflexão: Deus tem Domínio Sobre o Reino dos Homens (Daniel 4. 17). Este 

capítulo descreve a desagradável humilhação do homem mais poderoso do 

mundo. Nabucodonosor, que frequentemente se atribuiu o mérito pelo progresso 

do império babilônico, aprendeu que Deus domina (vs, 34-37). Deus ainda 

domina os reinos dos homens (Romanos 13. 1; Apocalipse 1. 5). As pessoas que 

hoje, arrogantemente, desrespeitam seu domínio também serão humilhadas 

(Filipenses 2. 9-11). 

 

Aplicação: Dê toda honra à Deus, aquele que domina tudo. 

 

 

 

14 de Outubro                                                                                  Dia 287 

Leituras: João 4. 27-38; Hebreus 8; Salmo 92; Provérbios 22. 22-29; Daniel 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Ele livra, e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na 

terra; foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões” (Daniel 6. 27). 

 

Reflexão: A Fé não tem Idade (Daniel 6). No princípio do domínio dos persas, 

um homem foi atirado aos leões, por causa de sua fé. Esse homem havia 

mostrado convicção corajosa cedo em sua vida, mas agora estava em idade 

avançada (provavelmente mais de 80 anos). Sua força física tinha diminuído, 

mas a força espiritual de Daniel não se abalara. Certamente, sua fé era 

justificada. Deus não abandonou Daniel. 

 

Aplicação: Seja você jovem ou velho, viva pela fé. 

 

 

 

 



 

 

15 de Outubro                                                                                 Dia 288 

Leituras: João 4.39-45; Hebreus 9.1-10; Salmo 93; Provérbios 23.1-5; Daniel 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, 

certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus” 
(Provérbios 23. 5). 

 

Reflexão: “Nós Mesmos Temos Ouvido” (João 4. 39-45). Muitos dos 

samaritanos creram em Jesus, e a base de sua fé foi explicada em termos 

interessantes. As palavras da mulher que o havia encontrado junto ao poço os 

levou a ouvir Jesus. Eles creram, porque eles mesmo o ouviram.  

A fé não é um conhecimento de segunda mão. Temos que ouvir a palavra de 

Deus para chegar as nossas próprias conclusões sobre Jesus. Pais devotos podem 

apontar-nos a Jesus. Isto é bom e certo, mas nossa fé tem que ser mais do que 

uma continuação da tradição familiar. A Bíblia nunca fala dos netos de Deus. 

Temos que chegar a conhecê-lo por nós mesmos, como seus filhos e filhas. 

 

Aplicação: Estude a palavra, aprenda sobre Deus por você mesmo. 

 

 

16 de Outubro                                                                                  Dia 289 

Leituras: João 4. 46-54; Hebreus 9. 11-22; Salmo 94. 1-11; Provérbios 23. 6-12; 

Daniel 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Muito mais o sangue de Jesus Cristo, que, pelo Espírito 

eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa 

consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo!” (Hebreus 9. 14). 

 

Reflexão: Palavras Poderosas (João 4. 46-54). Sempre ouvimos dizer que 

“conversa é coisa barata”. As palavras de Jesus, contudo, trazem consigo grande 

valor e poder. Ele falou, e o filho do oficial do rei ficou curado. Em outras 

ocasiões, ele falou e o pecado foi perdoado. Ele falou e o mundo foi criado. 

Quando ele nos fala, nas escrituras, podemos deixar de ouvir? 

 

Aplicação: Ouça a autoridade da voz de Jesus pela palavra. 

 

 

 

 

 

17 de Outubro                                                                                  Dia 290 

Leituras: João 65. 1-15; Hebreus 9. 23-28; Salmo 94. 12-23; Provérbios 23. 13-

18; Daniel 11-12. 

 

Versículo do Dia: “Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para 

sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, 

aos que o aguardam para a salvação” (Hebreus 9.28).  

 

Reflexão: Cópias das Coisas Celestiais (Hebreus 9. 23-28). Os móveis do 

tabernáculo do Velho Testamento eram cópias das coisas do céu. O propiciatório 

e seus querubins representavam o trono de Deus (Ezequiel 1. 10). O incenso 

representava as orações oferecidas a Deus (Apocalipse 5. 8). Hoje em dia, a 

igreja é o templo de Deus (1 Coríntios 3. 16, 17). E a igreja somos nós. Portanto, 

quando as pessoas nos veem, deveriam estar tendo um vislumbre do céu! 

 

Aplicação: Ofereça o “incenso” de suas orações a Deus. 

 

 

 

18 de Outubro                                                                                  Dia 291 

Leituras: João 5. 16-23; Hebreus 10. 1-10; Salmo 95; Provérbios 23. 19-23; 

Oséias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Nessa vontade é quer temos sido santificados, mediante a 

oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas” (Hebreus 10.10). 

 

Reflexão: “Fazendo-se Igual a Deus” (João 5. 17-23). Em diversas ocasiões os 

judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Sua referência a Deus como seu Pai era 

claramente entendida como uma declaração de divindade. Em vez de negar sua 

conclusão, Jesus acrescentou lenha na fogueira, reafirmando esta sua declaração 

várias vezes, concluindo que “quem não honra o filho, não honra o Pai que o 

enviou”. Jesus declarou ser Deus!. 

 

Aplicação: Honre a Deus e o seu Filho Jesus. 

                                                     


