
 
 

 

 

 
 

 

 

 

19 de Outubro                                                                                  Dia 292 

Leituras: João 5. 24-30; Hebreus 10. 11-25; Salmo 96; Provérbios 23. 24-28; 

Oséias 4-6. 

 

Versículo do Dia: “Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento 

de Deus, mais do que holocaustos.”  (Oséias 6. 6). 

 

Reflexão: Arrependimento Insincero (Oséias 5. 15-6. 6). Deus chamou Israel 

para que o procurasse esforçadamente, reconhecendo a severidade de seus 

crimes (5.15). Sua proposta foi um meio arrependimento, e disseram: “depois de 

dois dias nos revigorará” (6.1-3). Deus não estava satisfeito. Ele comparou a 

fidelidade deles com uma nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada, que 

desaparecem rapidamente (6.4-5). O que Deus queria? Ele desejava obediência 

do coração, em vez dos sacrifícios da desculpa. (6.6). 

 

Aplicação: Dê seu coração a Deus. Ele prefere a obediência à desculpa. 

 

 

 

 

 

20 de Outubro                                                                                  Dia 293 

Leituras: João 5. 31-47; Hebreus 10. 26-39; Salmo 97; Provérbios 23. 29-35; 

Oséias 7-9. 

 

Versículo do dia: “Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ele tem 

grande galardão” (Hebreus 10. 35). 

 

Reflexão: A Nação de Cabelos Grisalhos (Oséias 7. 8-10). Israel (Efraim) 

estava quase para ser destruído, mas não percebia isso. Deus comparou a nação 

com: 1. Um bolo não virado, que já está queimado por baixo (como uma 

panqueca não virada); 2. Um homem muito fraco para a batalha, mas não ciente 

de sua fraqueza; 3. Um homem cujos cabelos grisalhos revelam sua idade 

avançada, mas que não vê este sinal de que a morte se aproxima. 

 

Aplicação: Você conhece pessoas ignorantes do fim que se aproxima? Diga-lhes 

a verdade antes que seja muito tarde! 

 

 

 

21 de Outubro                                                                                Dia 294 

Leituras: João 6. 1-14; Hebreus 11. 1-7; Salmo 98; Provérbios 24. 1-6; Oséias 

10-12. 

 

Versículo do Dia: “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se 

torna galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11.6). 

 

Reflexão: Galardoador dos Que o Buscam (Hebreus 11. 6). A fé é 

fundamental para a salvação. Outras passagens salientam em quem deve ser 

posta a fé: Jesus Cristo (João 8. 24). Hebreus 11 ressalta as características da fé 

que salva. Deus recompensa aqueles que, “o buscam”. Os exemplos neste 

capítulo chamam a atenção para a necessidade de se ter uma fé ativa e obediente. 

 

Aplicação: Esforce-se na procura de Deus. 

 

 

 



 

 

22 de Outubro                                                                                  Dia 295 

Leituras: João 6. 15-21; Hebreus 11.8-16; Salmo 99; Provérbios 24. 7-12; 

Oséias 13-14. 

 

Versículo do Dia: “Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, 

celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, 

porquanto lhes preparou uma cidade” (Hebreus 11. 16). 

 

Reflexão: Gringos e Forasteiros Sobre a Terra (Hebreus 11. 13). A terra é 

uma residência temporária, a caminho da habitação eterna. Nosso estilo de vida 

mostra que procuramos uma pátria no céu. Se estamos satisfeitos ou 

preocupados com coisas mundanas, não procuramos o céu. Se não procuramos o 

céu, certamente não o encontraremos. Os cristãos devem desenvolver uma 

“mentalidade de malas na mão”. Nossa viagem através desta vida é tão breve 

que não temos tempo para desmanchar as malas para “nos estabelecermos.” 

 

Aplicação: Hoje, faça um inventário pessoal: onde estão os seus tesouros? 

 
 

 

 23 de Outubro                                                                                  Dia 296 

Leituras: João 6. 22-27; Hebreus 11. 17- 29; Salmo 100; Provérbios 24. 13-18; 

Joel 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Servi ao Senhor com aklegria, apresentai-vos diante dele 

com cântico” (Salmo 100. 2). 

 

Reflexão: A Fé de Moisés (Hebreus 11. 23-29). Podemos aprender com os 

sinais da fé de Moisés: 

1. Ele desistiu voluntariamente dos prazeres passageiros do pecado. 

2. Ele buscava coisas espirituais, ao invés das coisas terrenas. 

3. Ele mantinha seus olhos na meta prometida por Deus. 

4. Ele confiava que o poder de Deus era superior ao do rei. 

5. Ele ariscou a vida para servir a Deus. 

 

Aplicação: Hoje e sempre, imite a FÉ forte de Moisés. 

 

 

 

 

24 de Outubro                                                                                  Dia 297 

Leituras: João 6. 28-40; Hebreus 11. 30-40; Salmo; 101; Provérbios 24. 19-22; 

Amós 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Longe de mim o coração perverso; não quero conhecero 

mal” (Salmo 101. 4). 

 

Reflexão: “Não Porei Cousa Injusta Diante dos Meus Olhos” (Salmo 101). 

As palavras de Davi refletem a determinação do rei de Israel em ser puro e justo 

na execução de seus deveres. Elas também nos convidam a sustentar o bem e a 

opor-nos ao mal. Quando escolhemos nossas associações e divertimentos, 

precisamos rejeitar a impiedade e a perversidade tão comuns nesta sociedade 

corrupta. Temos que determinar sermos puros: não pôr nada injusto diante de 

nossos olhos. 

 

Aplicação: Hoje medite em coisas que são boas e puras. 

 
 

 

25 de Outubro                                                                                  Dia 298 

Leituras: João 6. 41-50; Hebreus 12. 1-17; Salmo 102. 1-17; Provérbios 24. 23-

27; Amós 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão 

grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado 

que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos 

está proposta” (Hebreus 12.1). 

 

Reflexão: Desembaraçando-nos De Todo Peso (Hebreus 12. 1). Antigos 

exemplos de fé estão registrados para nos desafiar e encorajar. Eles nos 

relembram que podemos vencer obstáculos, quando corremos para a vitória em 

Jesus. Para gozarmos a vitória, temos que abandonar o pecado e mostrar esforço 

e resistência. 

 

Aplicação: Não desista! Corra com perseverança! 

 


