
 
 

   09 de Março                                                                                        Dia 68 

   Leituras: Mateus 20.17-28; Atos 24.10-21; Salmo 62; Provérbios 15.7-12; 

 Números 8-9 
 

 Versículo do Dia: “A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o 

coração dos insensatos não procede assim” (Provérbios 15.7). 
 

 Reflexão do Dia: Não Ser Servido, Mas Servir (Mateus 20.20-28).              

O exemplo de Cristo mostra o que ele espera dos discípulos. Não estamos aqui 

para sermos servidos, nem para sermos elevados a postos de honra e grandeza. 

Estamos aqui para servir, para nos darmos humildemente em beneficio de 

outros. O mundo tem seus atrasos, com muitas pessoas procurando um jeito de 

“ficar por cima” dos outros. Imitar Jesus exige o re-treinamento de nossas 

atitudes, para retirar o egoísmo do centro de nossas vidas. Temos que seguir 

Jesus, ao invés de acompanhar o mundo! 
 

 Aplicação: Procure os meios de servir aos outros sem egoísmo. 

 

  

     10 de Março                                                                                        Dia 69 

    Leituras: 20.29-34; Atos 24.22-27; Salmo 63; Provérbios 15.13-18; 

 Números  10-11 

 

 Versículo do Dia: “Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o 

boi cevado e, com ele, o ódio” (Provérbios 15.17). 
 

 Reflexão do Dia: Queixas do Povo (Números 11). Os israelitas ficaram 

famosos por seus resmungos e queixas no deserto. Neste caso, suas 

reclamações refletiam a fraca fé no poder de Deus para abastecê-los. Deus não 

viu suas queixas como mera irritação sem importância, mas como um crime 

maior. Há uma lição aqui para uma época de abundância, na qual muitas vezes 

tomamos nossas bênçãos como um merecimento. O exemplo de Israel mostra 

o perigo dessa ingratidão. Temos que aprender com os enganos deste povo.  
 

 Aplicação: Reconheça as suas bênçãos e agradeça a Deus por elas. 

 

 

 

       Dia 11 de Março                                                                                 Dia 70 

        Leituras: Mateus 21.1-11; Atos.25.1-12; Salmo 64; Provérbios 15.19.23; 

 Números 12-13 

 

 Versículo do Dia: “O Justo se alegra no Senhor e nele confia; os de reto 

coração, todos se gloriam” (Salmo 64.10). 

 

 Reflexão: “Éramos como gafanhotos” (Números 13). Doze espias foram 

mandados para espionar a terra que Deus estava dano a Israel. Eles foram 

enviados para fazer um relatório sobre a terra, e não para determinar se eles 

poderiam tomá-la. Este assunto deveria estar terminado: Deus estava dando a 

eles. Dez dos espiões levaram uma nação à covardia, sem fé, quando se 

esqueceram de Deus e viram apenas sua própria fraqueza. Caímos no mesmo 

engano hoje em dia, quando deixamos de enfrentar os desafios confiando na 

força de Deus (Filipenses 4.13). 

 

 Aplicação: Hoje, enfrente os seus desafios com confiança no poder de Deus. 

 

 

       Dia 12 de Março                                                                                 Dia 71 

       Leituras: Mateus 21-12-17; Atos 25.13-27; Salmo 65; Provérbios 15. 24-

 28; Números 14-15. 

 

 Versículo do Dia “Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e 

os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus” (Números 15.40). 

 

 Reflexão: Presunção é Pecado (Números 14 e 15). Estes capítulos contêm 

duas ilustrações claras do perigo de seguirmos presunçosamente nossa própria 

vontade, em vez de respeitar cuidadosamente a vontade de Deus. A primeira é 

o ataque fracassado contra os amalequitas e os cananeus. O mesmo povo que 

havia se convencido de que não podia atacar Canaã com o auxílio de Deus, 

agora totalmente pensou que poderia conquistá-la sem sua ajuda. 

Fracassaram! O segundo exemplo é aparentemente de menor ofensa, apanhar 

lenha no sábado. Deus ordenou a pena de morte para lembrar o povo de que 

sua lei não era para ser pisoteada com tal descuido e desrespeito. Suas leis 

específicas e penalidades são diferentes hoje em dia, mas Deus espera que nos 

aproximemos de suas instruções com reverência. 

 

 Reflexão: Teste suas ações hoje. Certifique-se de que está respeitando 

Deus a cada passo. 

 



 

 

 

        Dia 13 de Março                                                                                 Dia 72 

       Leituras: Mateus 21.18-22; Atos 26. 1-11; Salmo 66; Provérbios 15. 29-

 33; Números 16.  

 

 Versículo do Dia: “O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a 

humildade precede a honra” (Provérbios 15.33). 

  

 Reflexão: Intercessão Pelos Que Erram (Números 16). Este capítulo conta a 

rebelião contra Moisés e Arão. Deus tratou os rebeldes firmemente, porém, 

ainda mais israelitas resmungaram contra os líderes ordenados por Deus. A ira 

de Deus se derramou e as pessoas morreram aos milhares. Moisés e Arão 

poderiam facilmente ter aplaudido a justiça de Deus. Ao invés disso, 

arriscaram suas próprias vidas para resgatar o mesmo povo que havia pecado 

contra eles. 

 

 Aplicação: Imite a atitude de Moisés e Arão. Resgate aqueles que o 

magoaram. 

 

 

 

     Dia 14 de Março                                                                                 Dia 73 

     Leituras: Mateus 21.23-32; Atos 26.12-23; Salmo 67; Provérbios 16.1-9; 

 Números 17-18. 

 

 Versículo do Dia: “Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos 

com equidade e guias na terra as nações” (Salmo 67.4). 

  

 Eles Raciocinavam Entre Si” (Mateus 21.23-27). Jesus deu a estes líderes 

judeus uma lição importante, forçando-os a admitir seus próprios motivos. 

Eles não estavam à procura da verdade, mas eram astuciosos estudantes da 

Bíblia. Eles buscavam as Escrituras não para conhecer o Senhor, mas para 

justificar e defender suas opiniões pessoais. É triste, mas esta prática ainda 

continua hoje dia!  

 

 Aplicação: Busque as Escrituras com o coração honesto. Aceite a palavra de 

Deus como verdadeira, mesmo quando ela discorda de você! 

 

 

 

 

 

 

 

15 de Março                                                                                        Dia 74  

Leituras: Mateus 21.33-46; Atos 26.24-32; Salmo 68.1-18; Provérbios 

16.1—15; Números 19-20. 

 

 Versículo do Dia “Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua morada” 
(Salmo 68.5). 

  

 Reflexão: A Semana de Julgamento (Mateus 21.33-46). A última semana 

antes da morte de Jesus foi uma semana de conflito e julgamento. Os líderes 

judeus desafiaram a autoridade de Jesus e planejaram sua morte. Mas o Filho 

de Deus falou com toda autoridade sobre a culpa destes hipócritas. Depois da 

parábola dos lavradores maus, eles bem entenderam que a pregação de Jesus 

negou a posição e as doutrinas deles. Jesus julgou seus próprios acusadores! 

 

 Aplicação: Reconheça a autoridade absoluta de Jesus, e obedeça tudo que ele 

ordena (Mateus 28.18-20). 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Continue 

firme em 

sua leitura 

diária!  


