
 

 

 

 

 

 

 

 

30 de Novembro                                                                     Dia 334 

Leituras: João 13. 31-38; 1 João 4. 1-11; Salmo 121; Eclesiastes 2. 18-27; 1 

Crônica 26-27. 

 

Versículo do Dia: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; 

assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros” 

 

Reflexão: Um Novo Mandamento (João 13. 34-35). Note a ligação entre a 

leitura de hoje em João 13 e 1 João 4. “Devemos nós também amar uns aos 

outros” como Cristo mostrou amor por nós. Seu amor não foi fácil. Às vezes 

exigia forte repreensão. Acima de tudo, seu amor era um sacrifício: Ele deu sua 

própria vida para tornar possível nossa salvação. Se mostramos tal amor, outros 

saberão que pertencemos a Jesus. 

 

Aplicação: Mostre amor a outras pessoas: procure a salvação delas. 

 

 

 

 

 

01 de Dezembro                                                                     Dia 335 

Leituras: João 14. 1-11; 1 João 4. 12-21; Salmo 122; Eclesiastes 2. 24-26; 1 

Crônicas 28-29. 

 

Versículo do Dia: “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 

vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14. 6).  

 

Reflexão: O Único Caminho (João 14. 6). Em nosso tempo de espírito 

ecumênico, muitos dos que se dizem cristãos querem minimizar a brecha entre 

os seguidores de Jesus e as pessoas religiosas que negam Jesus. O amor por suas 

alma exige o contrário. Temos que proclamar francamente que Jesus é o único 

caminho para o Pai. Aqueles que o negam estarão perdidos eternamente. Sua paz 

eterna com Deus é mais importante do que uma paz religiosa temporária na terra.  

 

Aplicação: Não se envergonhe de falar aos outro sobre o Caminho para o céu. 

 

 

 

02 de Dezembro                                                                     Dia 337 

Leituras: João 4. 12-18; 1 João 5. 1-13; Salmo 123; Eclesiastes 2. 24-26; 2 

Crônicas 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Aquele que tem i Filho tem a vida; aquele que não tem o 

Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5. 12). 

 

Reflexão: Uma Distinção Clara (1 João 5. 1, 5, 9-13). Muitas pessoas, hoje em 

dia, se gabam de sua mente aberta e tolerante, ao insistir na aceitação de 

diferentes credos. Eles sugerem que atitudes religiosas gerais, crença em Ser 

Superior, ou mesmo no Jeová do Velho Testamento, deveriam ser uma base para 

a unidade. Tais alegações omitem o essencial: Jesus Cristo. O simples fato, 

ressaltado no texto de hoje, é que não podemos ser salvo sem ele! 

 

Aplicação: Proclame hoje esforçadamente a salvação em Jesus Cristo. Porque 

ele é o único meio de chegar ao céu! 

 

 

 



 

 

03 de Dezembro                                                                    Dia 338 

Leituras: João 14. 19-24; 1 João 5. 14-21; Salmo 124; Eclesiastes 3. 9-15; 2 

Crônicas 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a 

palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou”. (João 

14. 24). 

 

Reflexão: Você Ama Jesus de Verdade? (João 14. 23-24). “Amor” é uma 

palavra fácil de dizer, mas o verdadeiro amor é muito mais do que uma simples 

palavra sem significado. Amor é ação. Veja bem o que Jesus nos diz sobre o 

amor nestes dois versículos: 

1. O amor a Jesus inclui obediência às suas ordens. 

2. Quando demonstramos amor a Jesus, seu Pai demonstra amor por nós. 

3. O amor a Jesus resulta em comunhão com o Pai e o Filho. 

4. A desobediência é sinal de ausência de amor a Jesus. 

5. A palavra do seu Pai, que nos veio através do Filho. 

 

Aplicação: Demonstre seu amor por meio de obediência respeitosa a Jesus. 

 

 

04 de Dezembro                                                                     Dia 338 

Leituras: João 14. 25-31; 2 João; Salmo 125; Eclesiastes 3. 16-22; 2 Crônicas 6. 

 

Versículo do Dia: “Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e 

os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar” (2 Crônicas 6. 40). 

 

Reflexão: Ouve Tu dos Céus (2 Crônicas 6). A oração de Salomão, na 

dedicação do templo em Jerusalém, dá glória à grandeza de Deus (v, 18) e 

mostra grande fé no poder da oração. Através da oração, ele repete: “Ouve tu dos 

céus, lugar da tua habitação”. Hoje em dia, Deus ainda ouve e responde às 

orações. Quando nos aproximamos de Deus, em oração, precisamos da confiança 

e humildade mostradas aqui por um rei sábio e poderoso. 

 

Aplicação: Ore hoje confiante em que Deus escuta. 

 

 

 

 

 

05 de Dezembro                                                                   Dia 339 

Leituras: João 15. 1-8; 3 João; Salmo 126; Eclesiastes 4. 1-8; 2 Crônicas 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Com efeito, grandes cousas fez o Senhor por nós; por isso, 

estamos alegres” (Salmo 126. 3). 

 

Aplicação: Uma Limiar de Sangue (2 Crônicas 4. 7. 1-11). “Ofereceu o rei 

Salomão em sacrifício vinte e dois mil bois e cento e vinte mil ovelhas” (v, 5). 

Imagine o sangue que escorreu do templo! Por que uma cena tão horrível (para 

não falar no cheiro) na entrada da casa de Deus? Ela lembrava o povo do preço 

do pecado, o sofrimento e o derramamento de sangue exigidos para que eles se 

aproximassem de Deus. Pessoas acostumadas com as manchas de sangue na 

entrada do templo poderiam apreciar o significado do sangue de Cristo, quando 

ele oferece acesso ao Lugar Santíssimo. 

 

Aplicação: Agradeça ao Senhor pelo sacrifício de Jesus. Jamais esqueça as 

manchas de sangue na porta! 

 

 

06 de Dezembro                                                                 Dia 340 

Leituras: João 15. 9-17; Judas 1-11; Salmo 127; Eclesiastes 4. 9-12; 2 Crônicas 

9-10. 

 

Versículo9 do Dia: “O meu mandamento é este; que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei” (João 15. 12). 

 

Reflexão: O Maior Amor (João 15.13). o amor não pode ser egoísta. Ele 

procura o melhor para a outra pessoa. Portanto, Jesus diz que o maior amor é o 

que está disposta a sacrificar a vida pelo bem do outro. Estas palavras de Jesus 

estão ampliadas pelo seu próprio exemplo: Ele demonstrou amor supremo pelo 

povo que o olhava como um inimigo! Enquanto é possível que algum dia 

sejamos chamados a morrer para salva outras pessoas, é certo que temos a 

oportunidade de viver para ajudar a outros. Precisamos dar-nos diariamente. 

 

Aplicação: Mostre que ama procurando o que é melhor para os outros. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                       

 

 


