
 

 

 

 
 
 

 

21 de Dezembro                                                                      Dia 355 

Leituras: João 19. 17-24; Apocalipses 12. Salmo 140; Eclesiastes 8. 14-17; 

Esdras 10. 

 

Versículo do Dia: “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e 

por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, 

não amaram a própria vida” (Apocalipses 12. 11). 

 

Reflexão: Vitória em Jesus (Apocalipses 12). Satanás simplesmente não pode 

vencer!  Este capítulo mostra seus esforços desesperados para derrotar: 

1. O Filho varão (vs, 1-5). Jesus venceu! 

2. Miguel e os anjos (vs, 7-12). Miguel expulsou Satanás. 

3. A mulher (vs, 13-16). Satanás, contra a igreja, não podia vencer (Mateus 

16.  18). 

4. A Descendência da Mulher (v, 17). A última esperança de Satanás é 

vencer os indivíduos cristãos, mas ele não pode destruir os fiéis! 

 

Aplicação: Guarde os mandamentos de Deus e o seu testemunho. 

 

             

22 de Dezembro                                                                     Dia 356 

Leituras: João 19. 25-30; Apocalipses 13; Salmo 141; Eclesiastes 9. 1-8; 

Neemias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Se alguém tem ouvidos, ouça” (Apocalipses 13. 9). 

 

Reflexão: O Resto da História (Apocalipses 13). As duas bestas apresentadas 

neste capítulo são amedrontadoras. Elas têm uma horrível aparência e grande 

poder. Parece que ninguém pode resistir a elas. Entretanto, a passagem dá 

indicações de conforto para os fiéis. O poder das bestas é temporário. Elas 

espalharam seu temor só porque Deus lhes permitiu afligir o mundo (vs, 5, 7-8). 

Deus não queria esconder a realidade da tribulação que se aproximava, mas ele 

tranquiliza aqueles que vão ouvir seu relato sobre o poder limitado das bestas. 

 

Aplicação: Reflita sobre o conforto de Deus em meio a tribulação. 

 

 

23 de Dezembro                                                                      Dia 357 

Leituras: João 19. 31-37; Apocalipses 14; Salmo 142; Eclesiastes 9. 9-12; 

Neemias 4-6. 

 

Versículo do Dia: “Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-

aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o 

Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os 

acompanham” (Apocalipses 14. 13). 

 

Reflexão: Deus Protege os Fiéis (Apocalipses 14. 1-13). A amedrontadora 

imagem das bestas é seguida por um intervalo na ação, para lembrar os leitores 

de outra cena, uma cena da proteção de Deus e da providência para os fiéis. 

Aqueles que não seguiram os maus caminhos das bestas seriam capazes de 

apresentar-se diante de Deus, sem maldade. Eles não precisariam temer, porque 

Satanás não tem a intenção destruí-los e Deus não tem a vontade de destruir 

servos fiéis. 

 

Aplicação: Não se deixe afogar pelo poder do mal e das tentações que Satanás 

usa para prendê-lo. Vença com Deus. 

 



 

 

24 de Dezembro                                                                     Dia 358 

Leituras: João 19. 38-42; Apocalipses 15. Salmo 143; Eclesiastes 9. 13-18; 

Neemias 7. 

 

Versículo do Dia: “E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o 

cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor 

Deus, Todo-poderoso! Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das 

nações” (Apocalipses 15. 3). 

 

Reflexão: Moisés e o Cordeiro (Apocalipses 15. 3). Algumas passagens do 

Novo Testamento comparam a Lei de Moisés com o Evangelho de Cristo, 

indicando a superioridade e suficiência do segundo. Hoje em dia, não estamos 

debaixo da Lei de Moisés e não podemos ser salvos por ela (Gálatas 5. 1-4). Mas 

a Lei não foi má nem mal designada. Ela serviu ao propósito de preparar o 

caminho para Cristo. 

 

Aplicação: Enquanto você obedece a Cristo, hoje, seja grato pelo trabalho de 

Moisés e de outros profetas, que nos falam a respeito dele. 

 

 

25 de Dezembro                                                                      Dia 359 

Leituras: João 20. 1-10; Apocalipses 16; Salmo 144; Eclesiastes 10. 1-7; 

Neemias 8-9. 

 

Versículo do Dia: “Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, 

Todo-poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos” (Apocalipses 16. 7). 

 

Reflexão: O Julgamento dos Justos de Deus (Apocalipses 16). Este capítulo 

apresenta duas interpretações dos julgamentos das sete taças. Os ímpios 

blasfemaram contra Deus. Os justos, que tinham sofrido pelo Senhor, elogiavam 

a justiça de Deus. Eles louvavam a Deus. De um ponto de vista carnal, o castigo 

dos ímpios pode parecer cruel, mas aqueles que odeiam o mal e amam o bem 

serão capazes de entender a justiça Divina. 

 

Aplicação: Desenvolva seu amor a Deus e à justiça. 

 

 

 

 

 

26 de Dezembro                                                                      Dia 360 
 

Leituras: João 20. 11-18; Apocalipses 17; Salmo 145; Eclesiastes 10. 8-15; 

Neemias 10-11. 
 

Versículo Especial: “Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, 

adornada e ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de 

ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição” 

(Apocalipses 17. 4). 
 

Reflexão: A Mulher do Diabo (Apocalipses 17. 1-6). Independente de 

interpretações especiais deste livro, não há dúvida de que a mulher descrita aqui 

seja a mulher do diabo. Ele é o contrário de tudo que é bom e puro. Ao contrário 

da mulher santa, que deu à luz o Filho varão do capítulo 12, esta mulher está 

vestida de pecado. Ela está toda adornada para atrair os homens carnais, que nem 

notam que de sua boca escorre o sangue dos jutos. Como pecado parece a Deus! 
 

Aplicação: Veja o pecado como Deus o vê e adorne sua vida com pureza. 

 

 

27 de Dezembro                                                                     Dia 361 

Leituras: João 20. 19-23; Apocalipses 18; Salmo 146; Eclesiastes 10. 16-20; 

Neemias 12-13. 
 

Versículo do Dia: “Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo 

meu, para não serdes cúmplices em seu pecados e para não participardes dos 

seus flagelos” (Apocalipses 18. 4).  
 

Reflexão: Morrendo com a Mulher Má (Apocalipses 18). A mulher 

apresentada com minúcias repulsivas no capítulo 17 é destruída no capítulo 18. 

Mas antes que sua queda seja completa, um chamado é feito para que os justos 

se afastem dela. Temos que viver no mundo, porém não compartilhar do mal do 

mundo. Este princípio é apresentado de Gênesis a Apocalipses, e tem que ser 

cuidadosamente aplicado em nosso dia-a-dia. Deus espera que mostremos um 

exemplo positivo para aqueles que nos rodeiam. 
 

Aplicação: Permita que sua luz brilhe; ela pode vencer a escuridão! 
 


