
 
 

 

 
 

 

 

7 de Dezembro                                                                                  Dia 341 

Leituras: João 15. 18-27; Judas 12-25; Salmo Eclesiastes 4. 13-16; 2 Crônicas 

11-13. 
 

Versículo do Dia: “Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração 

para buscar o Senhor” (2 Crônicas 12. 14). 
 

Reflexão: Preparando o Coração (2 Crônicas 12. 14). Nossas ideias a respeito 

do bem e do mal podem, frequentemente, ser excessivamente simplificadas, 

quando nos ocupamos somente de atos exteriores. Com esta ênfase, podemos 

fazer todo o nosso ensinamento sobre aplicações especiais, às vezes esquecendo 

que nossos atos exteriores são frutos que resultam da disposição do coração. 

Podemos estudar e ensinar sobre os atos, mas temos também que ensinar os uns 

aos outros a preparar nossos corações para buscar o Senhor. Deus quer mais do 

que aparências exteriores. Ele quer dedicação interior. 
 

Aplicação: Quando você estudar e orar hoje, examine o seu coração. 

 

 

 

 

 

08 de Dezembro                                                                                Dia 342 

Leituras: João 16. 1-4; Apocalipses 1; Salmo 129; Eclesiastes 5. 1-7; 2 Crônicas 

14-17. 
 

Versículo do Dia: “E aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo 

pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno” 

(Apocalipses 1. 18). 
 

Reflexão: Um Quadro de Poder (Apocalipses 1). Frequentemente, vemos Jesus 

pintado na fraqueza. As vezes, vemos uma criancinha numa manjedoura. Outras 

vezes, vemos um moribundo pendurado numa cruz. Artistas e cineastas 

frequentemente retratam Jesus como um homem frágil e aparentemente fraco. 

Mas Jesus não é mais um recém-nascido indefeso ou um homem injuriado sendo 

crucificado. Ele é o Terrível Dominador de tudo! Quando lutamos com a 

tentação, podemos buscar a ajuda de nosso poderoso Senhor (Hebreus 2. 14-18).  
 

Aplicação: Busque o auxílio do poderoso Vencedor da morte. 

 

 

09 de Dezembro                                                                                Dia 343 

Leituras: João 16. 5-15; Apocalipses 2. 1-11; Salmo 130; Eclesiastes 5. 8-12; 2 

Crônicas 18-19. 
 

Versículo do Dia: “Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro 

amor” (Apocalipses 2.4). 

 

Reflexão: Valorizando o Primeiro Amor (Apocalipses 2. 1-7). Os cristãos 

efésios tinham aprendido bem o perigo de tolerar o erro (Atos 20. 30-31; Efésios 

5. 6;  1 Timóteo 1. 3). Contudo, eles tinham negligenciado uma responsabilidade 

da mesma importância: mostrar amor (Atos 20. 35; Efésios 5. 2; 1 Timóteo 1. 5). 

Por causa de seu desenvolvimento desequilibrado, eles estavam a ponto de serem 

rejeitados por Jesus Cristo. Temos que defender a verdade ao mesmo tempo que 

demonstramos amor a Deus e a outras pessoas. 

 

Aplicação: Reveja 1 Coríntios 13. 1-8. É um bom resumo do amor em ação. 

 

 



 

 

10 de Dezembro                                                                               Dia 344 

Leituras: João 16. 5-15; Apocalipses 2. 12-29; Salmo 131; Eclesiastes 5. 13-20; 

2 Crônicas 20-21. 

 

Versículo do Dia: “Tão-somente conservai o que tendes, até que eu venha” 
(Apocalipses 2. 25). 

 

Reflexão: O Perigo de Tolerar o Pecado (Apocalipses 2. 12-29). As cartas às 

igrejas de Pérgamo e Tiatira mostram advertências sobre tolerar o mal. Jesus 

advertiu as pessoas em Pérgamo sobre a negligencia de sua responsabilidade no 

trato com os pecadores. Se eles não estivessem firmes e decididas no trato com 

aqueles que aceitavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaitas, ele viria 

rapidamente para julgar esses males. Ele criticou a igreja de Tiatira por permitir 

que Zezebel ensinasse e tentasse. Ele anunciou que haveria de julgá-la e àquelas 

pessoas que compartilhavam destes pecados. Jesus não quer sua noiva manchada 

pela imoralidade ou falsa doutrina. Ele espera que nós, ativamente, conservemos 

a pureza no ensinamento de sua igreja. 

 

Aplicação: Pratique e encoraje a pureza no ensinamento e na conduta. 

 

 

11 de Dezembro                                                                              Dia 345 

Leituras: João 16. 25-33; Apocalipses 3. 1-13; Salmo 132; Eclesiastes 6. 1-6; 

Crônicas 22-24. 

 

Versículo do Dia: “Conheço as tuas obras – eis que tenho posto diante de ti 

uma porta, a qual ninguém pode fechar – que tens pouca força, entretanto, 

guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome” (Apocalipses 3.8). 

 

Reflexão: Uma Igreja em Face de uma Porta Aberta (Apocalipses 3. 1-13). A 

igreja de Filadélfia recebeu o elogio de Deus por sua fidelidade. Esta carta 

encoraja-a perseverar e avançar, aproveitando suas oportunidades para servir. As 

igrejas fieis de hoje também têm que ser ativas. Todos vemos portas abertas em 

nossa frente. Deus espera que as usemos. 

 

Aplicação:  Hoje, “Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”. 

 

 

 

 

12 de Dezembro                                                                               Dia 346 

Leituras: João 17. 1-5; Apocalipses 3. 14-22; Salmo 133; Eclesiastes 6. 7-12; 

Crônicas 25-27. 

 

Versículo do Dia: “Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a minha voz 

e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” 

(Apocalipses 3.20). 

 

Reflexão: Uma Igreja que Não Via Sua Própria Pobreza (Apocalipses 3. 14-

22).  A igreja de Laodicéia estava muito confiante e contente. As pessoas 

pensavam que eram fortes e fieis, mas Jesus viu-as como pobres, cegas, nuas e 

inativas. Ele as desafiou a acordarem de seu desinteresse para um fervor 

renovado em servi-lo. Este mesmo chamado para acordar precisa ser repetido 

frequentemente no nosso tempo!  

 

Aplicação: Se Jesus não está vivo em você, abra a porta para ele. 

 

 

13 de Dezembro                                                                                Dia 347 

Leituras: João 17. 6-11; Apocalipses 4; Salmo 134; Eclesiastes 7. 1-6; Crônicas 

28-29. 

 

Versículo do Dia: “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a gloria, a 

honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua 

vontade vieram a existir e foram criadas” (Apocalipses 4. 11).  

 

Reflexão: O Santo e Digno de Louvor (Apocalipses 4). Joao foi autorizado a 

subir ao céu e ver Deus em seu trono! Observe o centro do louvor neste capítulo. 

Deus recebe o culto e a adoração dos anjos do céu porque ele é Santo, Todo 

Poderoso, Eterno e o Criador e Sustentador de todas as coisas. Ele é, 

verdadeiramente, digno de louvor! 

 

Aplicação: Louve-o sempre! 

                                                                                                                                                                                       

 

 


