
 
 

 

    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. 

 

 

       24 de Março                                                                                        Dia 84  
      Leituras: Mateus 24.1-14; Romanos 2.17-29; Salmo 74; Provérbios 18.1-

5; Números 33     
 

Versículos do Dia: “O tolo não se interessa em aprender, mas só em dá suas 

opiniões” (Provérbios 18.2). 
 

Reflexão do Dia: Decidindo a Não Crescer (Provérbios 12.1-2). Há muitas 

maneiras de se resolver a não crescer espiritualmente. Estes versículos advertem 

contra duas delas. 1. Podemos isolar-nos, e assim evitar as censuras e advertências 

feitas por aqueles que se importam conosco. 2. Podemos falar sem ouvir. Em vez 

de aprender com Deus e com os outros, podemos arranjar uma razão, justificar-nos 

e nos defendermos. Podemos convencer a nós mesmo e a outras pessoas, mas não 

podemos fazer nosso caminha para o céu com uma conversa macia! 
 

Aplicação: Procure passar tempo com cristãos fieis. Ouça e aprenda. 

 

 

 

 

 

 

        25 de Março                                                                                        Dia 84                          

        Leituras: Mateus 24.15-28; Romanos 3.1-8;  Salmo 75 Provérbios 18.6-

12; Números 34-36. 

 

Versículo do Dia: “Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da 

honra vai a humildade” (Provérbios 18.12). 

 

 Reflexão: O Orgulho Precede a Queda (Provérbios 18.12). Todos já devem ter 

ouvido esta paráfrase da primeira parte deste versículo. O orgulho sempre tem sido 

uma coisa perigosa, e tem levado à queda muitas pessoas poderosas (Poe exemplo, 

o Faraó, Nabucodonosor e uma multidão de outros). Note que há uma afirmação ao 

inverso, na segunda parte deste versículo: A humildade vem antes da honra. A 

verdadeira humildade é essencial para se agradar a Deus. 

 

Aplicação: “Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele voa exaltará” (Tiago 4.10). 

 

 

        26 de Março                                                                                        Dia 85 

        Leituras: Mateus 24.29-35; Romanos 3. 9-20; Salmo 76; Provérbios 18. 

13-18; Deuteronômio1. 

 

Versículo do Dia: “O que começa o pleito parece injusto, até que vem o outro e o 

examina” (Provérbios 18.17). 

 

Reflexão: Um Problema Que Não Podemos Resolver (Romanos 3.9-20). Em 

passagens anteriores. Paulo desenvolveu a ideia de que tanto gentios como judeus 

pecaram. Agora ele tira algumas conclusões sobre o  pecado. 1. Todos são culpados 

(V,10). 2. Nossa falha é nossa culpa (vs 12, 13). 3 Não ganhamos a salvação pela 

perfeita guarda da lei (v, 20). Pelo nosso pecado, nos separamos de Deus. não 

temos capacidade para salvar a nós mesmos. O homem não pode, pelo seu próprio 

pode, lançar uma ponte sobre o abismo entre ele mesmo e o Santo Deus que está 

acima de todos. Quando nos vemos como pecadores – perdidos, sem poder – então 

estamos preparados para apreciar e aceitar a dádiva da salvação pela graça de 

Deus. 

 

Aplicação: Aplique o princípio de Provérbios 18. 17 (acima). Lembre-se de que há 

dois lados para cada historia de conflito. 

 

 



 

 

 

 

      27 de Março                                                                                        Dia 86        

      Leituras: Mateus 24.36-44; Romanos 3.21-31; Salmo 78; Provérbios 

18.19-24; Deuteronômio 2-3. 

 

Versículo do Dia: “O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza; suas 

contendas são ferrolhos dum castelo” (Provérbios 18.19).   

 

Reflexão: O Justo e o Justificador (Romanos 3.21-26). Paulo agora leva sua 

discussão da culpa a algumas conclusões vitais. 1. Todos pecaram. 2. Deus 

justifica gratuitamente, pela graça. 3. A justificação é pelo sangue de Cristo.          

4. Deus é justo (sentenciando pena de morte pelo pecado – veja Romanos 6.23).    

5. Ele também é o justificador (pagando a pena com seu Filho). 6. Este sacrifício 

salva aqueles que respondem com fé. 

 

Aplicação: Dê graça a Deus pela salvação em Jesus Cristo. 

 

 

 

      28 de Março                                                                                        Dia 87 

     Leituras: Mateus 24.45-51; Romanos 4.1-12; Salmo 78.1-22; Provérbios 

19.1-5; Deuteronômio 4. 

 

Versículo do Dia: “A falsa testemunha não fica impune, e o que profere 

mentiras não escapa” (Provérbios 19.5). 

 

Reflexão: Esperando a Volta de Jesus Cristo (Mateus 24.45-51). Somos todos 

responsáveis perante Deus e podemos ser chamados a qualquer momento para 

responder pelos nossos atos. Entretanto, é comum viver como se tivéssemos tempo 

infindável para nos preparamos para o julgamento. Muitos atrasam a obediência, 

persistindo no pecado, com a ideia sem fundamento de que terão tempo para se 

arrependerem... algum dia. A única garantia que temos para o futuro é que 

encontraremos o Senhor Jesus, no julgamento. Você está pronto? 

 

Aplicação: Viva, hoje, de modo que esteja pronto para se encontrar com Deus. Nós 

não recebemos aviso  prévio da hora desse encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       29 de Março                                                                                        Dia 88 

       Leituras: Mateus 25.1-13; Romanos 4.13-25; Salmo 78.23-51; Provérbios 

19.6-11; Deuteronômio 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração” 

(Deuteronômio 6.6). 

 

Reflexão: “E Não Deixe de Ensiná-las aos Seus Filhos” (Deuteronômio 6.7). Nos 

dias finais, antes de sua morte, Moisés relembrou a história da viagem de Israel 

pelo deserto. Ele lembrou-se de que Deus lhes havia dado uma lei que eles tinham 

que obedecer. Ele, então, ressaltou a importância de conhecer os mandamentos de 

Deus, ensinando-os a seus filhos. Depois daqueles tempos, Deus mudou a lei 

(Hebreus 7.12), mas não diminuiu o valor da alma de uma criança. 

 

Aplicação: Pais, ensinem hoje seus filhos sobre o Senhor.  
 

                                                                                      

                                   

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Continue 

firme em 

sua leitura 

diária!  


