
 
 

 

 

    02 de Março                                                                                           Dia 61 

   Leituras: Mateus 18.1-9; Atos 22.1-11; Salmo 55; Provérbios 13.20-25; 

Levítico 27. 

 

Versículo do Dia: “À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e 

lamentarei; e ele ouvirá a minha voz” (Salmo 55.7). 

  

Reflexão: Por que te demoras?... (Atos 22.16). Nesta passagem, Paulo reconta os 

acontecimentos que cercaram sua conversão ao Senhor, incluindo o apelo de 

Ananias a que Paulo obedecesse sem demora. Entretanto, desde Paulo, muitos têm 

demorado, algumas vezes até que seja tarde demais. Preparar-se para eternidade é 

um assunto muito sério. A demora é um jogo com uma alma eterna. Estas apostas 

são muito altas para serem feitas despreocupadamente! 

 

Aplicação: Se você não está preparado para se apresentar perante o julgamento de 

Deus por que está esperando? Siga as instruções de Ananias: “Levante-te, recebe o 

batismo e leva os teus pecados”. 

 

 

  Dia 03 de Março                                                                                    Dia 62 

 Leituras: Mateus 18.10-20; Atos 22.12-21; Salmo 56; Provérbios 14.1-8; 

Números 1. 

 

Versículo do Dia: “A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca 

em mentiras.” (Provérbios 14.5). 

 

 

 

Reflexão: Conflitos Pessoais (Mateus 18.15-17). Jesus dá instruções claras de 

como lidar com conflitos pessoais. Quando um irmão peca contra mim, eu não 

tenho a liberdade de dizer a todo o mundo. Eu não tenho o direito de procurar 

vingança. Eu não posso esperar que o tempo cure todas as feridas. Tenho que ir 

àquele irmão como prescrito aqui por Jesus. Se eu não o faço, eu peco. É tão 

simples! 

 

Aplicação: Algum irmão pecou contra você? Tenha a coragem e a atitude de ir 

hoje a ele e acertar o problema como devem os cristãos. 

 

 

       Dia 04 de Março                                                                                    Dia 63 

       Leituras: Mateus 18.21-35; Atos 22.22-30; Salmo 57; Provérbios 14.9-14; 

Números 2. 

 

Versículo do Dia: “Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá 

em caminhos morte” (Provérbios 14.12). 

 

Reflexão: Perdoando um Irmão (Mateus 18.21-35). Este ensinamento é 

negligenciado quase tão frequentemente como a parte que examinamos ontem. 

Quando um irmão que pecou contra mim se arrepende, tenho que perdoá-lo. Não 

tenho que manter a contagem das suas falhas, como se fosse para provar sua 

insinceridade. Justamente como eu espero o perdão de Deus, ainda que eu tenha 

pecado muitas vezes, meu irmão deveria estar certo de meu repetido perdão, 

quando ele peca contra mim. Se não perdoarmos, não seremos perdoados! 

 

Aplicação: Está alguém procurando o seu perdão? Perdoe-o! 

 

 

     Dia 05 de Março                                                                                    Dia 64 

    Leituras: Mateus 19.1-12; Atos 23.1-10; Salmo 58; Provérbios 14.15-21; 

Número 3 

 

Versículo do Dia: “De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. 

Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem.” (Mateus 19.6). 



 

 

Reflexão: Permanecer Casado (Mateus 19.4-6). Quando os fariseus tentaram 

testar Jesus, o que eles conseguiram foi mostrar seus próprios erros. Eles tentaram 

pegar Jesus em divergência com algumas doutrinas em vigor naquele tempo, mas 

em vez disso, eles mostraram que suas tradições contradiziam a vontade de Deus. 

Desde a criação de Adão e Eva, Deus quis que o casamento fosse uma união para a 

vida toda, entre um homem e uma mulher. “O que Deus ajuntou, não o separe o 

homem.” 

 

Aplicação: Respeite a permanência do casamento e ajude a construir famílias 

sólidas. Se você é casado (a), faça todo esforço para tornar seu casamento seguro, 

enquanto você ajuda seu (sua) esposo (a) a chegar ao céu. Se você tem filhos, 

ensine-lhes que o casamento é para vida toda. Se você planeja casar-se, certifique-

se de que você e a pessoa com quem você vai casar entendem este conceito. 

 

 

     Dia 06 de Março                                                                                    Dia 65 

     Leituras: Mateus 19.13-22; Atos 23.11-22; Salmo 59; Provérbios 14.22-28; 

Números 4. 

 

Versículo do Dia: “Todo o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à 

pobreza.” (Provérbios 14.23). 

 

Reflexão: O Diabo Pagará o Seu Preço (Mateus 19.16-22). Um homem rico 

estava interessado em seguir Jesus. Ele demonstrava respeito pela lei de Deus; Que 

mais tinha de ser feito? Jesus disse-lhe que ele tinha que se desfazer de todas as 

propriedades acumuladas, algo que ele não estava disposto a fazer. Satanás 

encontrou alguma coisa mais importante para ele do que o céu. Satanás está sempre 

disposto a pagar quanto for necessário para comprar as almas daqueles que não 

amam ao Senhor acima de tudo. 

 

Aplicação: Certifique-se de que seus tesouros estão no céu. 

 

 

 

 

 

         Dia 07 de Março                                                                                    Dia 66 

         Leituras: Mateus 19.23-30; Atos 23.23-35; Salmo 60; Provérbios 14.29-35;  

Números 5. 

 

Versículo do Dia: “A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha 

para qualquer povo” (Provérbios 14.34). 

 

Reflexão: Recompensa Para os Que se Sacrificam (Mateus 19.23-30). Esta parte 

e um acompanhamento da triste história do homem rico. Alguns deixaram tudo 

pelo Senhor. Alguns não podem ser comprados a nenhum preço, mesmo que eles 

tenham que romper laços apertados de família para seguir a Jesus. Estas pessoas 

serão recompensadas nesta vida e, especialmente, na eternidade. 

 

Aplicação: preste atenção nas bênçãos de permanecer em Cristo. Não deixe 

Satanás distraí-lo chamando sua atenção para o que você largou. Olhe para o que 

você ganhou! 

 

 

         Dia 08 de Março                                                                                    Dia 67 

         Leituras: Mateus 20.1-16; Atos 24.1-9; Salmo 61; Provérbios 15.1-6; 

Números 7. 

 

Versículo do Dia: “Então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os 

meus votos cada dia.” 

 

Reflexão: Exigindo Nossos “Direitos” (Mateus 20.1-16). É fácil perder a 

mensagem desta parábola, especialmente em uma sociedade que encoraja egoísmo 

e a luta pelo que chamamos “nossos direitos”. Enquanto esta orientação precisa ser 

aplicada em várias situações, é particularmente indispensável que os cristãos 

resistam à tentação de “exigir seus direitos” em prejuízo de seus irmãos. 

 

Aplicação: Preste bem atenção, hoje, nas oportunidades e responsabilidades. Isto 

tornará mais fácil evitar “exigir direitos” egoístas.  


