
 
    

      
 Dia 16 de Março                                                                                 Dia 75 

    Leituras: Mateus 22.15-22; Atos 27.13-32; Salmo 69; 1-18; Provérbios 

16.22-26; Números 22. 
 

Versículo do dia: “Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! 

Deus é a nossa salvação”  (Salmo 68.19). 
 

Reflexão: Cura Condicionada (Números 21). Deus respondeu às reclamações dos 

israelitas enviando uma praga de serpentes mortíferas. Quando o povo se 

arrependeu, Deus instruiu Moisés para que pusesse uma “serpente abrasadora” em 

uma haste para que todo mordido que a mirasse, vivesse (v.8). Não havia poder 

salvador na serpente. Olhar para ela não merecia a salvação naquele tempo, como 

agora, a salvação estava condicionada à obediência às ordens de Deus. 
 

Aplicação: Se você foi “mordido por Satanás, olhe para Deus, obedecendo suas 

instruções (João 8.24; Lucas 13.3; Atos 2.38; 22.16; 1Pedro 3.21). 

 
 

     Dia 17 de Março                                                                                 Dia 76 

    Leituras: Mateus 22. 15-22; Atos 27.13-32; Salmo 69.1-18; Provérbios 16. 

22-26; Números 22). 
 

Versículo do Dia: “Palavras agradáveis são como favo de mel: doce para alma e 

medicina para o corpo” (Provérbios 16.24). 
 

Reflexão: Procurando Uma Maneira de Justificar o Mal (Números 22). Balaão, 

esperando ficar rico por amaldiçoar Israel, parecia determinado a arranjar uma 

maneira de justificar o pecado. Deus lhe havia dito para não ir com os moabitas, mas 

ele ficou procurando um modo de rodear essa proibição. Ele continuou “estudando o 

assunto”, não para buscar a verdade, mas para encontrar uma saída (vs.18-19). 

Balaão era um homem perverso, loucamente apaixonado pelo temporário salário do 

pecado. Ele não foi o último dessa raça (Leia 2 Pedro 2.15-17). 
 

Aplicação: Obedeça as instruções de Deus, mesmo quando ele diz não! 

 

 

                

             Dia 18 de Março                                                                                 Dia 77 

             Leituras: Mateus 22.23-33; Atos 27.33-44; Salmo 69.19-36; Provérbios 

16.27-33; Números23-25. 

 

Versículo do Dia: “há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são 

caminhos de morte” (Provérbios 16.25). 

 

Reflexão: A Importância de se Conhecer as Escrituras (Mateus 22.22-23).  Em 

sua resposta a questão dos saduceus, Jesus ensina sobre o cuidadoso estudo da 

Palavra de Deus. Ele tira esse argumento de uma declaração de Deus perto de 1500 

anos antes! Essa declaração (“Eu sou o Deus de Abraão...”) significa vida após a 

morte, o que implica ressurreição. Os saduceus erraram quando não entenderam 

este significado. Claramente, Jesus considerou que as Escrituras são preciosas e 

confiáveis, e que ele espera que nós sejamos cuidadosos como estudantes da 

Palavra de Deus! 

 

Aplicação: Gaste algum tempo hoje, num cuidadoso estudo da Bíblia. 

 
 

         Dia 19 de Março                                                                                 Dia 78  

         Leituras: Mateus 22.34-46; Atos 28.1-16; Salmo 70; Provérbios 17. 1-5: 

Número 26   

 

Versículo do Dia: “O que escarnece do pobre insulta ao que o criou; o que se 

alegra da calamidade não ficará impune” (Provérbios 17.5). 

 

Reflexão: Dois Grandes Mandamentos (Mateus 22.36-40). Sempre houve e 

haverá pessoas ansiosas para determinar qual coisa tem que ser feita, de modo que 

elas possam negligenciar outras instruções de Deus. Jesus não facilitou muito as 

coisas para tais pessoas ele usou duas afirmações que englobam todos os 

mandamentos de Deus. Ambas são ordens para amar: fazer o que mais ajuda a 

quem amamos. Primeiro, temos que amar a Deus com tudo que somos. Em outro 

trecho, Ele diz que este mandamento sozinho engloba obediência a todos os outros 

(João 14. 15, 21,23). Em segundo lugar, ele diz que temos que amar a nosso 

próximo como a nós mesmo. Em uma afirmação ele exclui o egoísmo e exige 

serviço. Estas duas instruções, verdadeiramente, contêm tudo o que Deus deseja de 

nós. Elas nos desafiarão a uma vida inteira de devoção. 

 

Aplicação: Ame a Deus. Ame a seu próximo. 



 

 

 

     Dia 20 de Março                                                                                 Dia 79 

    Leituras: Mateus 23.1-12; Atos 28.17-31; Salmo 71; Provérbios 17.6-11; 

Números 27-28. 

 

Versículo do Dia: “Quem a si mesmo se exalta será humilhado; e quem a si 

mesmo se humilhar será exaltado” (Mateus 23.12). 

 

Reflexão: Quem Vem Primeiro: Caráter ou Reputação? (Mateus 23.1-12). 

Reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que você é. Muitas 

pessoas caem na armadilha que pegou os fariseus. Eles eram tremendamente 

preocupados com sua reputação, desejando o respeito e a admiração dos outros. 

Mas alguns não eram sinceros, e Jesus censurou sua hipocrisia. Precisamos prestar 

atenção em um caráter forte, pois Deus nos vê como realmente somos. 

 

Aplicação: Humilhe-se diante de Deus; deixe-o moldar o seu caráter. 

 

 

   

       Dia 21 de Março                                                                                 Dia 80 

      Leituras: Mateus 23.13-22; Romanos 1.1-17; Salmo 72; Provérbios 17.12-

17; Números 29-30. 

 

Versículo do Dia: “O que justifica o perverso e o que condena o justo 

abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro” (Provérbios 17.15). 

 

Reflexão: “Nalgum Tempo, Pela Vontade de Deus” (Romanos 1.10). Paulo 

queria ir a Roma e estava fazendo alguns planos nesse sentido. Ele finalmente 

chegou lá, mas provavelmente não foi pelo caminho que ele escolheria! Ele chegou 

a Roma como um prisioneiro aguardando julgamento, depois de uma perigosa 

viagem através do Mar Mediterrâneo. Deus frequentemente permite que nossas 

vidas tenham reviravoltas inesperadas. Nós, como Paulo, precisamos usar nossas 

circunstâncias para glorificar a Deus. 

 

Aplicação: Sem olhar para sua situação, procure hoje por oportunidades de 

glorificar a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

            Dia 22 de Março                                                                                 Dia 81 

            Leituras: Mateus 23.23-28; Romanos 1.18-32; Salmo 73.1-17: Provérbios 

17.18-23; Números 31. 

 

Versículo do Dia: “Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno 

poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde 

o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das cousas que foram criadas. 

Tais homens são, por isso, indesculpáveis” (Romanos 1.20). 

 

Reflexão: “Atinei Com o Fim Deles” Salmo 73.1-17). Asafe lutou com uma 

questão descontente: Por que os perversos prosperam enquanto os homens bons 

sofrem? Há incompreensíveis desigualdades nesta vida. Temos que encontrar uma 

explicação, como Asafe fez, dentro do contexto maior da eternidade. Quando 

consultamos a vontade de Deus, podemos compreender o fim dos perversos. 

 

Aplicação: Viva corretamente, no fim valerá a pena. 

 

 

 

       Dia 23 de Março                                                                                 Dia 82 

       Leituras: Mateus 23. 29-39; Romanos 2.1-16; Salmo 73.18-28; Provérbios 

17.24-28; Números 32 

 

Versículo do Dia: “Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no Senhor Deus 

ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos” (Salmo 73.28).  

 

Reflexão: Poupando Nossas Palavras (Provérbios 17.27-28). Há momento em 

que temos que falar (1 Pedro 3.15; Atos 4.18-20; Jeremias 20.9). Há outros 

momentos em que podemos reagir muito depressa, deixando escapar uma opinião 

que seria melhor que guardássemos para nós mesmo. Temos que escolher as 

palavras cuidadosamente e usá-las com economia. Alguém disse, bruscamente: 

“Escolha suas palavras cuidadosamente. Algum dia você poderá ter que engoli-las!” 

 

Aplicação: Hoje, pense antes de falar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


