
 
 

 

 
 

                            

                                     

23 de Novembro                                                                     Dia 327 

Leituras: João 12. 20- 26; 2 Pedro 3. 10-18; Salmo 119. 81-96; Provérbios 

31. 17-23; Crônicas 12-13. 
 

Versículo do Dia: “Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no 

dia eterno.” (2 Pedro 3.18). 
 

Reflexão: Os Bois Tropeçaram (1 Crônicas 13). Através de toda a história, 

tem havido pessoas querendo engrandecer suas próprias opiniões para 

determinar o que eles pensam que Deus quer. Este capítulo nos lembra que a 

única maneira de saber a vontade de Deus é ouvindo suas palavras (1Corítios 

2. 9-11). As tentações de Uzá e do povo de Israel podem ter sido boas, 

porém um ato não aprovado trouxe a punição. A morte de Uzá é lembrada 

para nos ajudar a viver! 
 

Aplicação: Obedeça respeitosamente às instruções Deus. 

 
 

 
 

24 de Novembro                                                                  Dia 328  

Leituras: João 12.27-36; 1 João 1; Salmo 119.97-112; Provérbios 31.24-31; 

1Crônicas 14-15. 
 

Versículo do Dia: “Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora 

o seu príncipe será expulso.” (João 12.31). 
 

Reflexão: Vitória Diante da Derrota (João 12.27-36). Jesus sentia-se 

agoniado porque a sua morte estava se aproximando, entretanto, ele sabia  

que precisava completar sua missão para glorificar o Pai. Sua morte parecia 

derrota nas mãos de Satanás, mas Jesus sabia que ela, realmente:  

1. Glorificava o Pai;   

2. Julgaria o mundo;  

3. Expulsaria o dominador deste mundo. Derrota? Não para Jesus! 
 

Aplicação: Creia na luz para que você possa ser um filho da luz (João 12.36). 

 

 

25 de Novembro                                                                    Dia 329  

Leituras: João 12.37-41; 1 João 2.1-11; Salmo 119.113-128;  Eclesiastes 

1.1-8; 1Crônicas 16. 
 

Versículo do Dia: “Ora, sabemos que o temos conhecido por isto; se 

guardamos os seus mandamentos.” (1 João 2.3). 
 

Reflexão: A Importância de Conhecer Deus (1 João 2.1-11). Como 

saberemos que estamos em comunhão com Deus?  Algumas pessoas estão 

confiantes, porque elas “sentem-se salvas” ou porque sabem que Deus é 

grande e, portanto, creem que elas não podem mais se perderem. Estas ideias 

humanas perdem o ponto claro de 1 João 2.1-11. A continuidade da 

comunhão com Deus depende da continuidade da obediência fiel. Ainda 

precisamos de sua graça e perdão (veja o capítulo 1), mas temos que mostrar, 

por atos, que amamos de verdade, o Senhor. 
 

Aplicação: Guarde sempre os mandamentos do Senhor. 

 

 



 

26 de Novembro                                                                    Dia 330 

Leituras: João 12.42-50; 1 João 2.12-17; Salmo 119.129-144; Eclesiastes   

1.9-11; 1 Crônicas 17-19. 
 

Versículo do Dia: “Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem 

quem o julgue; a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no 

último dia.” (João 12.48). 
 

Reflexão: O Padrão do Juízo Final (João 12.48-50). Muitas pessoas 

influentes acreditam em Jesus porém não mostram sua fé por causa das 

consequências que teriam de enfrentar. Jesus permitiu-lhes escolher, mas 

lembrou-os das consequências de não mostrarem sua fé. Ele disse que suas 

mensagens eram do Pai, e seriam o padrão do julgamento final. Podemos 

conhece as expectativas de Deus. Ele revelou sua vontade a fim de que 

possamos preparar-nos para eternidade. 
 

Aplicação: Pese cuidadosamente as palavras que você lê hoje. Elas estão 

registradas para guiá-lo em direção ao céu. 

 

 

27 de Novembro                                                                     Dia 331 

Leituras: João 13. 1-11; 1 João 2. 18-29; Salmo 119. 145-160; Eclesiastes 1. 

12-18; 1 Crônicas 20-21. 
 

Versículo do Dia: “Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, 

quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos 

envergonhados na sua vinda.” (1 João 2.28). 
 

Reflexão: Confiança na Volta de Jesus (1 João 2.24-29). Antes, João nos 

contou que estaremos em comunhão com Deus se guardarmos sua Palavra 

(vs. 3-5). João, agora, salienta que continuemos fiéis no serviço – praticando 

a justiça – para que possamos permanecer nele e que estejamos confiantes 

quando o enfrentarmos na sua volta. O serviço a Cristo, agora, é parte da 

edificação de uma relação eterna com o Senhor. 
 

Aplicação: Mantenha seus olhos na promessa. “E esta é a promessa eterna 

que ele mesmo nos fez” (v. 25). 

 

 

28 de Novembro                                                                    Dia 332 

Leituras: João 13. 12-20; 1 João 3. 1-9; Salmo 119. 161-176; Eclesiastes    

2.1-11; 1 Crônicas 22-23. 
 

Versículos do Dia: “Considerei todas as obras que fizeram as minhas 

mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito; e eis que 

tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo 

do sol.” (Eclesiastes 2. 11). 
 

Reflexão: Vaidade é Correr Atrás do Vento (Eclesiastes 2.11). Este 

pregador tentou encontrar significado “debaixo do sol”. Ele procurou a 

realização em várias atividades que as pessoas de hoje continuam a praticar. 

Adquiriu riquezas e suas luxúrias e gozou de muitos divertimentos. 

Finalmente, concluiu que tudo era vazio e insatisfatório. Ele não quis dizer 

que coisas ou prazeres são maus por si mesmos, mas que elas não fornecem 

aquilo de que realmente necessitamos. 
 

Aplicação: Olhe para “além do sol” para encontrar propósito na vida. 

 

 

29 de Novembro                                                                     Dia 333 

Leituras: João 13.21-30; 1 João 3.10-24; Salmo 120; Eclesiastes 2.12-17;    

1 Crônicas 24-25. 
 

Versículo do Dia: “Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é 

esta: que nos amemos uns aos outros.” (1 João 3.11) 
 

Reflexão: A Prática do Amor (1 João 3.10-24). O amor é uma função 

prática do povo de Deus. Ele não é meramente algo que sentimos ou um 

assunto de conversa, mas deve ser praticado por meio de mostrar 

consideração para com os outros. O máximo exemplo da prática do amor é 

Jesus: “Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós; e 

devemos dar nossa vida pelos irmãos” (v.16). Os verdadeiros discípulos de 

Jesus não podem, voluntariamente, negligenciar as necessidades de seus 

irmãos e irmãs. 
 

Aplicação: Demonstre o seu amor; ajude um irmão ou uma irmã.                                                                                                                                                
                              


