
 

  
 

 

 
 

 

 

 

26 de Outubro                                                                                  Dia 299 

Leituras: João 6. 52-59; Hebreus 12. 18-29; Salmo 102. 18-28; Provérbios 24. 

28-34; Amós 6-7. 

 

Versículo do Dia: Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra; e os 

céus são obras de tuas mãos” (Salmo 102. 25). 

 

Reflexão: “Imaginai Estar Longe o Dia Mau” (Amós 6. 1-7). O povo de Israel 

vivia no luxo, despreocupadamente, esquecido do fato de que sua nação estava 

decaindo espititualmente. Recusando-se a admitir a profundidade de seus 

problemas, eles os tornavam pioires. Eles recusaram as advertências de Amós e 

de outros, dizendo: “Não vai acontecer comigo”. Eles estavam errados. 

 

Aplicação: Olhe para a condição corrompida de nossa sociedade. Faça alguma 

coisa por ela.: compartilhe o evangelho! 

 

 

 

 

 

 

  27 de Outubro                                                                              Dia 300 

Leituras: Joao 6. 60-71; Hebreus 13-1-16; Salmo 103; Provérbios 25. 1-7; 

Amós 8-9. 

 

Versículo do Dia: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? 

Tu tens as palavras da vida eterna” (João 6. 66). 

 

Aplicação: “Senhor, Para Quem Iremos?” (João 6. 68). Quando Jesus 

ensinava a respeito da natureza de sua missão e a dedicação que ele exigiria de 

seus seguidores, a maioria se afastou. Tal ensinamento era demais para eles. 

Jesus dirigiu-se aos doze e perguntou se eles também desejavam deixá-lo. A 

resposta de Pedro afirmou importantes verdades sobre Jesus. 1. Ele é o Cristo;           

2. Ninguém mais pode prover o eu Ele dá: a vida eterna. 

 

Aplicação: Não permita que “as duras palavras” de Jesus o façam voltar atrás. 

 

 

 

28 de Outubro                                                                                  Dia 301 

Leituras: João 7. 1-9; Hebreus 13. 17-25; Salmo 104. 1-15; Provérbios 25. 8-14; 

Obadias. 

 

Versículo do Dia: “Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre 

as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor” (Obadias 4). 

 

Reflexão: “De Lá Te Derribarei” (Obadias 2-4). O livro de Obadias é um 

anúncio breve e direto de julgamento da nação de Edom. Esta vizinha de Israel 

foi condenada por diversas razões, a principal das quais foi sua orgulhosa 

glorificação de si mesma. Deus sempre desprezou a arrogância e o orgulho, seja 

este mostrado por indivíduos, ou nações inteiras. 

 

Aplicação: Não deixe se enganar pelo orgulho. Tente ver-se como Deus o vê.  

 

            

 

 

 



   

29 de Outubro                                                                                 Dia 302 

Leituras: João 7. 10-24; Tiago 1. 1-11; Salmo 104. 16-35; Provérbios 25. 15-20; 

Jonas 1-2. 
 

Versículo do Dia: “Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que 

sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes” (Tiago 1. 4). 
 

Reflexão: Aproveitando o Melhor Possível as Provações (Tiago 1. 2-8). Muitas 

pessoas veem as dificuldades como ocasiões para se queixarem e resmungarem. Não 

contentes com sentir pena de si mesmas, tais pessoas frequentemente procurarão 

despertar a piedade de outros. “A vida não é justa”, eles nos lembrarão, e tal fato 

parece justificar o seu pessimismo. Tiago nos leva a vermos tais provações de modo 

diferente. Ele não diz para enfrentarmos as provações com resmungos pessimistas. 

Ele diz: “tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações” (v, 2). 

Devemos lembrar que a vida tem sua parcela de tempos duros, porém neste texto 

aprendemos para vermos a oportunidade positiva, quando acontece conosco. 

Podemos ter tal confiança que a dureza nos ajudará a crescer espiritualmente que 

podemos dar as boas vindas quando ela vier. 
 

Aplicação: Enfrente as dificuldades de hoje com a alegria da verdadeira fé. 

 

30 de Outubro                                                                                  Dia 303 

Leituras: João 7. 25-31; Tiago 1-12-18; Salmo 105. 1-22; Provérbios 25. 21-28; 

Jonas 3-4. 
 

Versículo do Dia: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, 

descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de 

mudança” (Tiago 1. 17). 
 

Reflexão: Um Mensageiro com Má Atitude (Jonas 3-4). Levando em conta o 

número dos que aceitariam, Jonas foi um dos mais bem sucedidos pregadores de 

todos os tempos. A grande cidade de Nínive, do rei ao servo, arrependeu-se 

quando ele pregou. Mas Jonas de tal maneira desprezava os ninivitas, porque 

Deus não os destruía. A repreensão que Deus deu a Jonas mostra que ele cuida 

dos perdidos em volta de nós. Nós cuidamos deles? 
 

Aplicação: Compartilhe as boas notícias de Jesus, porque você ama a Deus e às 

pessoas. 

 

 

 

31 de Outubro                                                                                 Dia 304 

Leituras: João 7. 32-39; Tiago 1. 19-27; Salmo 105. 23-45; Provérbios 26. 1-6; 

Miquéias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente 

ouvinte, enganando-vos a vós mesmo” (Tiago 1. 22). 

 

Reflexão: “Tornai-vos, Pois, Praticantes da Palavra” (Tiago 1. 21-27). O  

mundo está cheio de pessoas que falam muito sobre ideias, mas nunca se mexem 

para mudar suas vidas. Tiago reconheceu que as igrejas também podem ficar 

cheias de tais pessoas. Ele adverte sobre aqueles que saem de um lugar de 

adoração elogiando um “bom sermão”, mas que passam a semana sem aplicar 

essa mensagem. O evangelho tem como mudar-nos de dentro para fora! 

 

Aplicação: Seja um praticante e não somente ouvinte. 

 

 

01 de Novembro                                                                             Dia 305 

Leituras: João 7. 40-53; Tiago 2. 1-13; Salmo 106. 1-27; Provérbios 26. 7-12; 

Miquéias 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas” (Tiago 2.1). 

 

Reflexão: Como Viver sem Preconceito? (Tiago 2. 1-13). O autor põe à vista 

as raízes da discriminação injusta, mostrando que ela começa com o preconceito. 

Se os ricos são bajulados e os pobres desprezados, somos “juízes tomados de 

perversos pensamentos” (v, 4). Quando tal preconceito leva a ação de mostrar 

parcialidade, pecamos ativamente (v, 9). Não há nenhum lugar no plano de Deus 

para o tipo de preconceito racial e social que, as vezes, perturba nosso mundo.  

 

Aplicação: Examine suas atitudes. Livre-se dos preconceitos ímpios. 

 

                                       


