
 

 
 

 

 
 

 

 

 

16 de Novembro                                                                               Dia 320 

Leituras: João 11. 1-16; 1Pedro 4. 12-19; Salmo 118. 1-14; Provérbios 30. 1-6; 

1Crônicas 1. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no 

homem” (Salmo 118. 8). 

 

Reflexão: Confie no Senhor (Salmo 118. 1-14). Na medida em que os humanos 

avançam na compreensão do mundo material, muitas velhas superstições são 

postas fora. Algumas pessoas têm varrido Jeová, justamente com os mitos dos 

deuses pagãos. Talvez, agora mais do que nunca, a forte fé em Deus esteja 

debaixo de ataque. Temos que nos lembrar que, em todos os avanços da ciência 

moderna, o Deus do céu não foi destronado. Ainda “melhor é buscar refúgio no 

Senhor do que confiar no homem.” 

 

Aplicação: Lembre-se de que Deus responde o que a ciência não pode! 

 

 

 

17 de Novembro                                                                              Dia 321 

Leituras: João 11. 17-27; 1 Pedro 5; Salmo 118. 15-29; Provérbios 30. 7-14;  

1 Crônicas 2-3. 

 

Versículo do Dia: “Humilha-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para 

que ele, em tempo oportuno, vos exalte” (1 Pedro 5. 6). 

 

Reflexão: “Cercar-se Todos de Humildade (1 Pedro 5. 5-11). Nossa sociedade 

engrandece o indivíduo e muitas vezes recompensa a arrogância e o orgulho. 

Deus espera que resistamos a tais tentações, enquanto mostramos humildade é 

importante em nossas relações com Deus, com a família, com os irmãos e irmãs 

em Cristo, vizinhos e colegas de trabalho e de escola. Não podemos esquecer 

nunca de que precisamos de Deus. Quando apreciamos esta dependência, é 

difícil olhar de cima para os outros! 

 

Aplicação: Medite sobre a oração de Pedro: “A ele seja o domínio, pelos 

séculos dos séculos. Amém” (1 Pedro 5. 11). 

 

 

18 de Novembro                                                                              Dia 322 

Leituras: João 11. 28-37; 2 Pedro 1. 1-11; Salmo 119. 1-16; Provérbios 30. 15-

20; 1 Crônica 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas 

todas as cousas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo 

daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (2 Pedro 1. 3). 

 

Reflexão: Relembrando o Passado/Esquecendo o Passado (2 Pedro 1. 5-11). 

O encorajamento da maturidade espiritual está cheio de conhecimento do 

passado. Ele se lembrou de quão frequentemente ele tropeçou por causa da fé 

imatura, conhecimento incompleto, fraco domínio de si mesmo. Ele nos diz que 

podemos fazer melhor, se ignoramos suas instruções para desenvolver nosso 

caráter. Se ignoramos seu conselho, estaremos esquecendo nosso próprio 

passado. Se voltarmos ao pecado, será porque não avaliamos a natureza horrível 

do mal ou o valor da salvação. 

 

Aplicação: Acrescente as qualidades da natureza divina. 

 

 



 

19 de Novembro                                                                               Dia 323 

Leituras: João 11. 38-44; 2 Pedro 1. 12-21; Salmo 119. 17-32; Provérbios 340. 

21-28; 1 Crônica 6. 
 

Versículo Especial: “Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, 

são os meus conselheiros” (Salmo 119.24) 
 

Reflexão: “Levado Pelo Espírito” (2 Pedro 1. 21). Os versículos finais 

de 2 Pedro 1 contêm importantes comentários sobre os relatos escritos que 

chamamos Escrituras. Note bem:  

1. As mensagens escritas nos lembram o ensino oral (vs. 12-15; 2Ts 2.15). 

2. As mensagens haveriam de viver mais do os mensageiros (v, 15). 

3. As mensagens vieram de testemunhas oculares (vs,16-18). 

4. Seus escritos concordam com os antigos profetas (vs, 19-21). 

5. As escrituras foram dadas pela ação poderosa do Espírito Santo 

(v.21). A palavra traduzida como “movido” ou “levado” aqui sugere 

uma força poderosa, como um vento irresistível (At 27. 15, 17, onde é 

traduzida de maneira diferente, para falar da força motora do vento). 
 

Aplicação: Lembre-se da fonte das Escrituras que você lê. 
 

 

20 de Novembro                                                                    Dia 324 

Leituras: João 11. 45-57; 2 Pedro 2. 1-11; Salmo 119. 33-48; Provérbios 

30. 29-33; 1 Crônica 7-8. 
 

Versículo do Dia: “É porque o Senhor sabe livrar da provação nos 

piedosos e reservar, sob castigo, os injusto para o dia do juízo” (2 Pe 2.9). 
 

Reflexão: Não Renegue o Soberano Deus (2 Pe 2.1-11). Pedro advertiu 

que os falsos mestres sossegadamente se infiltrariam no exército de Deus, 

para afastar alguns justos. Os cristãos podem retornar, e algumas vezes 

retornam, ao pecado “renegando o Soberano Senhor que os resgatou”. 

Pedro nos previne para que fiquemos sempre de guarda contra o pecado. 

Satanás é ativo, mas “o Senhor sabe livrar da provação os piedosos”. 
 

Aplicação: Mantenha a pureza em um mundo impuro. 

 

 

21 de Novembro                                                                    Dia 325 

Leituras: João 12. 1-11; 2 Pedro 2. 21-22; Salmo 119. 49-64; Provérbios 

31. 1-9; 1 Crônica 9-10. 
 

Versículo do Dia: “Portanto, se, depois de terem escapado das 

contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos,  

Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro” (2 Pedro 2. 20). 
 

Reflexão: Não Volte! (2 Pedro 2.20). Satanás enganou muitas pessoas 

com doutrinas de falsa segurança. Muitos, hoje, pregam que os cristãos 

não podem decair do Senhor e se perder. A despeito destas modernas 

tentativas para emendar as Escrituras, Pedro diz que existe o perigo de 

retorna ao pecado. Ele insiste conosco para que estejamos em guarda e 

fiéis a Deus. 
 

Aplicação: Não se embarace novamente no pecado. 
 

 

22 de Novembro                                                                    Dia 326 

Leituras: João 12. 12-19; 2 Pedro 3. 1-9; Salmo 119. 65-80; Provérbios 

31. 10-16; 1 Crônica 11. 
 

Versículo do Dia: “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns 

a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não 

querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento” (2 Pedro). 
 

Reflexão: “Não Querendo que nenhum Pereça” (2 Pedro 3. 9). Deus 

está esperando. Ele continua adiando o julgamento para permitir que mais 

pessoas se arrependam. Este fato deveria desafiar os pecadores a se 

arrependerem e os fiéis a aproveitarem todas as oportunidades para 

ensinar. Não sabemos quanto tempo de vida nós temos, mas sabemos, 

sim, o que Deus quer que façamos com este tempo. 
 

Aplicação: Aproveite o de dia hoje para se preparar para a eternidade. 
                                 


