
 

 
 

 

  06 de Abril                                                                                       Dia 96  

 Leituras: Mateus 26.57-68; Romanos 8.12-17; Salmo 85; Provérbios 

20.25-30; Deuteronômio 24-25. 

 

Versículo do Dia “A beleza dos jovens estão nas suas forças; a gloria dos 

idosos, nos seu cabelos.” (Provérbios 20.29). 

 

Reflexão do Dia: “Co-herdeiros com Cristo” (Romanos 8.17). Que privilégio! 

Podemos ser filhos de Deus e herdeiros junto com Cristo! Tudo isto é possível 

porque ele sofreu por nós. Mas a herança da gloria eterna está depende de uma 

condição: temos que participar de sua morte, sepultamento e ressurreição. Temos 

que crucificar nosso velho homem do pecado (Romanos 6.3-7). 

 

Aplicação: Resolva participar da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 

Viva uma vida nova na terra e espere uma vida eterna no céu! 

 

 

 07 de Abril                                                                                      Dia 97 

 Leituras: Mateus 26.69-75; Romanos 8.18-30; Salmo 86; Provérbios 

21.1-6; Deuteronômio 26-27. 

 

Versículo do Dia “Fazer o que é justo é certo é mais aceitável ao Senhor do 

que oferecer sacrifícios.” (Provérbios 21.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão do Dia: O Retorno de Pedro Mateus 26.69-75). Na noite anterior à 

morte de Jesus, Pedro pecou gravemente. Quando ele deveria ter permanecido 

com Jesus, ele o negou. Então, ele meditou sobre seu pecado, arrependeu-se e 

retornou. Sua vida de serviço depois mostrou a profundidade de seu amor. Ele 

deu ao Senhor sua vida. 

 

Aplicação: Jesus deu sua vida por você. Dê sua vida a ele. 

 

 

 08 de Abril                                                                                       Dia 98 

 Leituras: Mateus 27.1-10; Romanos 8.31-39; Salmo87; Provérbios 

21.7-12; Deuteronômio 28. 

 

Versículo do Dia: “Que diremos, pois, a vista destas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós? (Romanos 8.31). 

 

Reflexão do Dia: A tristeza de Judas (Mateus 27.1-10). Na noite anterior da 

morte de Jesus, Judas pecou gravemente. Quando ele deveria ter permanecido 

com Jesus, ele o traiu. Quando ele meditou sobre o seu pecado, entristeceu-se e 

fugiu. Sua morte por suicídio, em seguida, mostrou a profundidade de seu 

desespero. Ele se suicidou, e desta maneira roubou do Senhor a vida que lhe 

pertencia. 

 

Aplicação: Não importa a gravidade de seu pecado, lembre-se de que a solução 

está em voltar para Deus, não em fugir dele. 

 

 

 09 de Abril                                                                                       Dia 99 

 Leituras: Mateus 27.1126; Romanos 9.1-13; Salmo 88; Provérbios 

21.13-18; Deuteronômio 29-30. 

 

Versículo do Dia: “Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também 

clamará e não terá resposta.” (Provérbios 21.13). 

 

 

 

 
 

PASSANDO  O  DIA  COM  DEUS 



 
 

Reflexão do Dia: Tristeza Pela Perda de Entes Queridos (Romanos 9.1-13). 

Nesta passagem, Paulo revela a dor que ele sentiu ao ver seus parentes rejeitarem 

a Cristo. Doeu-lhe profundamente compreender que eles estavam perdidos, não 

querendo obedecer ao evangelho. Mas ele sabia que Deus não havia falhado. 

Deus manteve suas promessas e deu aos israelitas todas as oportunidades para se 

salvarem. Foi deles a decisão de rejeitar o evangelho. Aquela decisão entristeceu 

a Paulo, mas não o desencorajou de viver pelo Senhor e ensinar esforçadamente 

a outros o evangelho. Podemos aprender como exemplo de Paulo e ir em frente 

com determinação para ensinar a outros. 
 

Aplicação: Compartilhe as Boas Novas com pessoas que precisam delas! 
 

 

 10 de Abril                                                                                     Dia 100 

 Leituras: Mateus 27.27-44; Romanos 9.14-24; Salmo 89.1-18; 

Provérbios 21.1924; Deuteronômio 31. 
 

Versículo: “Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento” 

(Provérbios 21.23). 
 

Reflexão do Dia: A Si Mesmo Não Pode Salvar-se” (Mateus 27.42). Os 

principais sacerdotes, os escribas e os anciãos zombaram da aparente fraqueza de 

Jesus, vendo-o como um inimigo desamparado, vencido. Eles não conseguirem 

entender que ele poderia ter se salvado (João 10.18; Mateus 26.53). mas que tal 

decisão teria derrotado seu propósito de salvar os homens do seu pecado. Jesus 

escolheu a morte para que pudéssemos viver. Ele morreu, não em fraqueza, mas 

em inigualável força. 
 

Aplicação: Hoje, agradeça a Deus pelo sacrifício voluntário de seu filho.  
 

 

 11 de Abril                                                                                     Dia 101 

 Leituras: Mateus 27.45-56; Romanos 9.14-24; Salmo 89.19-37; 

Provérbios 21.25-31; Deuteronômio 32. 
 

Versículo do Dia: “Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é 

que dá a vitória (Provérbios 21.31). 

 

 

 
 

Reflexão do Dia: Fútil Confiança na Força Militar (Provérbios 21.31). Os 

homens põem grande confiança na força militar. Um grande exército, equipado 

com as armas avançadas da moderna tecnologia, é considerado por algumas 

pessoas como a confirmação de segurança. Não devemos jamais esquecer que a 

libertação pertence a Deus. Com ou sem um exército poderoso, nações são 

protegidas por Deus, conforme ele achar direito e justo. Temos que confiar nele 

ao invés dos guerreiros humanos. 

 

Aplicação: Ajude a estabilizar sua nação e o mundo: ensine a alguém o 

evangelho de Jesus Cristo. 

 

 

  12 de Abril                                                                                     Dia 103 

 Leituras: Mateus 27.57-66; Romanos 10.1-13; Salmo 89.38-52; 

Provérbios 22.1-5; Deuteronômio 33-34. 

 

Versículo do Dia: “Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o 

mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam” (Romanos 

10.12). 

 

Reflexão do Dia: Salvação em Cristo (Romanos 10.1-13). Paulo desejava 

ardentemente a salvação dos judeus, que eram seus parentes carnais. Mas ele 

sabia que sua preocupação com suas almas não poderia mudar os termos da 

salvação. Eles não poderiam ser salvos sem se voltarem para Cristo. Isso não 

mudou. A salvação é oferecida aos judeus e aos gentios somente através de Jesus 

Cristo. Precisamos proclamar corajosamente esta mensagem. 

 

Aplicação: Confie em Jesus. A salvação não pode ser encontrada em mais 

ninguém. 

 


