
 

 

 
 

 

 

 13 de Abril                                                                                                     Dia 103 

Leituras: Mateus 28.1-10; Romanos 10.14-21; Salmo 90; Provérbios 22.6-10; Josué 1-3 

 

Versículo do Dia: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando 

for velho, não se desviará dele” (Provérbios 22.6). 

 

Reflexão: “... Ele ressuscitou” (Mateus 28. 1-10). Não há proclamação mais significativa 

na História, seja na Bíblia ou em qualquer outro lugar! Esta declaração trouxe espanto e 

alegria aos seguidores de Jesus. Acima de tudo, o fato da ressurreição é a base de nossa 

salvação, nossa fé, e nossa esperança (1Co 15). Toda a Bíblia e toda nossa confiança gira 

em torno deste milagre supremo. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. 

 

Aplicação: Agradeça a Deus porque Jesus ressuscitou! 

 

 

 14 de Abril                                                                                                     Dia 104 

Leituras: Mateus 28.11-20; Romanos 11.1-10; Salmo 91; Provérbios 22.11-16;        Josué 

4-6. 

 

Versículo do Dia: “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me 

foi dada no céu e na terra” (Mateus28.28). 

 

Reflexão: A Missão de Fazer Discípulo (Mateus 28.18-20). Fazer discípulos envolve duas 

ações:  1. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 2. Ensinar a observar 

tudo o que o Senhor mandou. 

Este processo de conversão está apoiando na total autoridade de Jesus (v,18). Aqueles que 

não foram batizados ou não tenham determinado obedecer a autoridade absoluta do Senhor, 

não são verdadeiramente seus discípulos. 

 

Aplicação: Certifique-se de estar em submissão à autoridade de Cristo. 

 

 

 15 de Abril                                                                                                  Dia 105 

Leituras: Marcos 1.1-8; Romanos 11.11-24; Salmo 92; Provérbios 22.17-21; Josué 7-8 

 

Versículo do Dia: “Plantados na Casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso 

Deus” (Salmo 92.13). 

 

Reflexão:  A Bondade e a Severidade de Deus” (Romanos 11.22). Temos dificuldades 

em reconciliar a misericórdia de Deus com a sua ira. Nossas mentes limitadas não podem 

compreender facilmente como tais opostos aparentes existem lado a lado no caráter de um 

ser perfeito. Algumas pessoas, arbitrariamente, rejeitam um lado e se agarram a outro. 

Porém a Bíblia afirma que ambos são verdadeiros e mostra que escolhemos o que recairá 

sobre nós. Se caímos, seremos condenados. Se nos voltamos para ele e continuamos em sua 

bondade, seremos recompensados. 

 

Aplicação: Permaneça na bondade de Deus. 

 



 

 

 16 de Abril                                                                                                    Dia 106 

Leituras: Marcos 1.9-20; Romanos 11. 25-36; Salmo 93; Provérbios 22. 22-29;  Josué 9-10 
 

Temos dificuldade em reconciliar a misericórdia de Deus com a sua ira. Nossas mentes 

limitadas não podem compreender facilmente como tais opostos aparentes existem lado a 

lado no caráter de um ser perfeito. Algumas pessoas, arbitrariamente, rejeitam um lado e se 

agarram a outro. Porém a Bíblia afirma que ambos são verdadeiros e mostra que 

escolhemos o que recairá sobre nós. Se caímos, seremos condenados. Se nos voltamos para 

ele e continuamos em sua bondade, seremos recompensados.. 
 

Versículo do Dia: “Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os 

seus caminhos!” (Romanos 11.33). 
 

Reflexão: A Profundidade da Sabedoria de deus (Romanos 11.33). Numa era em que se 

exalta a razão humana, há muitos que tenham escolher quais partes da Escrituras deveriam 

ser acreditadas. Alguns dizem que aceitaram o que entenderem, pensando que a verdade de 

Deus terá sentido para ele. Outros tentam vislumbrar o significado escondido atrás da 

palavra de Deus, assim tendo a pretensão de conhecer sua intenção. 

 

Aplicação: Obedeça a Deus, quer você entenda suas razões ou não! 

 

 17 de Abril                                                                                                    Dia 107 

Leituras: Marcos 1. 21-28; Romanos 12.1-8; Salmo 94; Provérbios 23. 1-5; Josué 11-12 
 

Versículo do Dia: “E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.1-8). 
 

Reflexão: Sacrificando-se (Romanos 12.1-8). Note as instruções relevantes: 

1. Sacrificar-nos a Deus. 

2. Sermos transformados, e não conformados com o mundo. 

3. Examinar com seriedade e utilizar nossas capacidades. Arrogância é errada. 

Achar-se inútil é também errado. Cada um de nós deve, humildemente, utilizar o 

que Deus nos deu. 
 

Aplicação: Use hoje sua capacidade, servindo a Deus. 

 18 de Abril                                                                                                Dia 108 

Leituras: Marcos 1.29-39; Romanos 12.9-21; Salmo 95; Provérbios 23.6-12; Josué 13-14  

Versículo do Dia: “O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem” 
(Romanos 12.12.9). 

Reflexão: Amor Sem Hipocrisia (Romanos 12.9-21). Temos aqui algumas instruções 

muito praticais a respeito de mostrar amor verdadeiro a outros. Amar significar dar 

preferência a outros, em vez de dar a si mesmo. Significa esforço em servir a Deus e as 

outros pessoas. Significa trabalhar pela paz com outros, deixando a vingança para Deus. 

Amar significa superar o mal pelo bem! Paulo não descreveu o amor em palavras pouco 

claras, mas usou uma linguagem prática, que podemos aplicar na vida diária. 

Aplicação: Ame sem hipocrisia! 

 

 19 de Abril                                                                                               Dia 109 

Leituras: Marcos 1.40-45; Romanos 13; Salmo 96; Provérbios 23.13-18; Josué 15-16 

Versículo do Dia: “Mas revesti-vos do Senhor 

 

 Jesus Cristo e nada disponhais para carne no tocante às suas concupiscências” 

(Romanos 13.14). 

 

Reflexão: “... Nada Disponhais Para a carne” (Romanos 13. 14). Os esforços de Satanás 

continuam. Ele tenciona capturar sua presa escolhida (1Pe 5.8). Portanto temos que ficar 

em guarda. Temos que deixar o pecado e queimar as pontes atrás de nós, não deixando 

facilidades para o retorno aos trabalhos lascivos da carne. Satanás não é imbatível, mas não 

o derrotamos se cooperarmos com sua maquinações para nos agarrar. 

 

Aplicação: Certifique-se de que sua parada com o pecado é decisiva. “Destrua as pontes” 

que poderiam levá-lo de volta ao mal. 

 


