
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dia 01 de Agosto                                                                          Dia 212  

Leituras: Lucas 10. 13-24; Efésios 6. 1-9; Salmo 27;  

Provérbios 7. 21-27; Isaías 21-22. 

 

Versículo do Dia: “Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo” 
(Efésios 6.1). 

 

Reflexão do Dia: Instruções para Filhos e Pais (Efésios 6. 1-4). E texto nos 

ensina sobre as relações familiares. Os Filhos devem obedecer aos seus pais 

(reconhecendo a regra suprema de Deus, veja 5. 17, 21). Eles devem, também, 

honra-los (isto pode incluir apoio, veja Mateus 15. 3-6; 1Tm 5. 17-18). Os pais 

devem guiar seus filhos “na disciplina e na admoestação do Senhor”, sendo 

cuidadoso em não irritá-los e desanimá-los (Colossenses 3.21). 

 

Aplicação: Obedeçam às instruções de Deus, nas suas relações familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

02 de Agosto                                                                                 Dia 213 

Leituras: Lucas 10. 25-37; Efésios 6. 10-24; Salmo 28;  

Provérbios 8. 1-5; Isaías 23-24. 

 

Versículo do Dia: “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 

ficar firmes contra as ciladas do diabo” (Efésios 6.11).     

 

 

Reflexão: “Revesti-vos de Toda a Armadura de Deus” (Efésios 6.10-17). 

Deus deu todo o equipamento necessário para resistir com sucesso aos ataques 

de Satanás. Temos que nos vestir: 1. Verdade, 2. Justiça, 3. Preparação do 

Evangelho da Paz, 4. Fé, 5. Salvação, 6. Palavra de Deus. Toda esta armadura é 

para ser usada com oração perseverante, para que possamos derrotar Satanás e 

glorificar a Deus. 

 

Aplicação: Use, hoje, toda a armadura de Deus, para vencer suas batalhas com 

Satanás.   

 

                

 

                                                    

  03 de Agosto                                                                                 Dia 214 

Leituras: Lucas 10. 38-42; Filipenses 1. 1-11; Salmo 29;  

Provérbios 8. 6-11; Isaías 25-27. 

 

Versículos do Dia: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o 

Senhor na beleza santidade” (Salmo 29. 2). 

 

Reflexão: A Voz Trovejante de Deus (Salmo 29). Há muitas razões para honrar 

a Deus. Este salmo salienta seu poder como uma razão para adoração. Ele 

domina o céu e a terra, o homem e o animal. Pelo seu grande poder e majestade, 

ele merece nosso louvor e adoração. Servimos, não somente pelo que Deus tem 

feito, mas por quem ele é. 

 

Aplicação: Pense no poder e na majestade de Deus. Adore-o, porque ele merece 

louvor e gloria.  

 

 

 

 



 

 

 

 

04 de Agosto                                                                                  Dia 215 

Leituras: Lucas 11. 1-13; Filipenses 1. 12-18; Salmo 30;  

Provérbios 8. 12-21; Isaías 28-29. 

 

Versículo do Dia: “Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os 

pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel” (Isaías 29. 19). 

 

 

Reflexão: Adoração Inútil (Isaías 28-29). Jesus cita esta passagem de Isaías 

para descrever a hipocrisia das pessoas de seu tempo (Mateus 15. -8-9). O 

contexto revela mais sobre o caráter deles. Eles não respeitavam a vontade de 

Deus, mas apenas a aprendiam como parte do ritual. Eles cambaleavam na 

embriagues espiritual, de algum modo pensando que eles estavam imunes à ira 

de Deus. Eles estavam errados! 

 

Aplicação: Seja honesto e sincero em seu estudo da Bíblia. Viva com justiça por 

causa do seu pelo Senhor. 

 

 

 

 

05 de Agosto                                                                                  Dia 216 

Leituras: Lucas 11. 14-26; Filipenses 1. 19-30; Salmo 31. 1-13; 

Provérbios 8. 22-26; Isaías 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Em ti, Senhor, me refugio; não seja eu jamais 

envergonhado; livra-me por tua justiça” (Salmo 31. 1). 

 

Reflexão: “O Viver é Cristo, o Morrer é Lucro” (Filipenses 1. 21). Paulo 

permite-nos um vislumbre de sua luta entre a vida e a morte. Ele podia ver o 

benefício de morrer e escapar aos sofrimentos desta vida, mas ele também sabia 

que outros poderiam ganhar com a continuação de seu trabalho. Precisamos de 

atitudes semelhantes hoje, de modo que possamos usar nossas oportunidades 

terrestres, enquanto ansiamos pelo céu. 

 

Aplicação: Aproveite o dia de hoje. Espere pelo seu eterno amanhã! 

 

 

 

 

 

 

06 de Agosto                                                                                  Dia 217 

Leituras: Lucas 11. 27-36; Filipenses 2. 1-10; Salmo 31. 14-24; 

Provérbios 8. 27-31; Isaías 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, 

senão também cada qual o que é dos outros” (Filipenses 2. 4). 

 

Reflexão: Servos Humildes (Filipenses 2. 1-11). Jesus é apresentado como um 

exemplo do serviço humilde e sem egoísmo, esperado de cada um de nós. Ele 

abandonou tudo o que tinha, para ajudar-nos. Devemos ter a vontade de 

abandonar tudo...especialmente nosso orgulho pessoal...para que possamos servir 

aos outros. Nada deve ser feito através da ambição egoísta. Devemos ver as 

necessidades dos outros como mais importantes do que as nossas próprias. Estas 

são palavras fáceis de se dizer, mas são frequentemente difíceis de se pôr em 

pratica! 

 

Aplicação: Procure por meios de servir aos outros, sem egoísmo! 

 

 

 

07 de Agosto                                                                                  Dia 218 

Leituras: Lucas 11. 37-54; Filipenses 2. 12-18; Salmo 32;  

Provérbios 8. 32-36; Isaías 34-35. 

 

Versículo do Dia: “Fazei tudo sem murmurações nem contendas” (Filipenses 

2. 14). 

 

Reflexão: “resplandeceis como Luzeiros do Mundo” (Filipenses 2. 12-18). Os 

cristãos não devem ser dominados pelo mundo. Devemos ser: 

1. Continuamente cientes de que temos que prestar contas a Deus. 

2. Devotados a agradar a Deus. 

3. Pessoas felizes, e não queixosas e rixentas. 

4. Luzes de santidade, mesmo quando envolvidos por um mundo mau. 

5. Fieis à palavra da vida. 

6. Servos que se sacrificam 

Se aceitamos este desafio, faremos uma diferença no mundo.  

 

Aplicação: Seja uma luz brilhante. Mostre aos outros o caminho que leva ao 

Senhor. 

 



 

 

 

08 de Agosto                                                                                  Dia 217 

Leituras:  Lucas 12. 1-12; Filipenses 2. 19-30; Salmo 33;  

Provérbios 9. 1-6; Isaías 36-37. 

 

Versículo do Dia: “Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto 

que não venha a ser conhecido” (Lucas 12. 2). 

 

Reflexão: Nenhum Rei é Salvo pelo Tamanho do seu Exército (Salmo 33. 6-

22). Deus merece adoração, por causa de seu grande poder. O homem tem que 

reconhecer sua fraqueza e impotência, e tem que servir a Deus para ter esperança 

de sobrevivência. Exércitos poderosos não podem protege-nos. Força pessoal 

não nos salvará. A sabedoria humana não nos resgatará dos problemas reais que 

enfrentamos. Somente Deus pode nos proteger e libertar. 

 

Aplicação: Examine-se. Você reconhece inteiramente sua dependência de Deus?   

 

 

 

 

09 de Agosto                                                                                  Dia 220 

Leituras: Lucas 12. 13-21; Filipenses 3. 1-13; Salmo 34;  

Provérbios 9. 7-12; Isaías 38-39. 

 

Versículo do Dia: “Oh! Provai e verde que o Senhor é bom; bem-aventurado o 

homem que nele se refugia” (Salmo 34. 8). 

 

Reflexão: “Busquei o Senhor e Ele me Acolheu” (Salmo 34. 4). Deus cuida de 

seu povo. Ele vê seus problemas e necessidades. Ele ouve suas orações. Deus 

protege, conforta e liberta aqueles que o servem. Ao apreciarmos tal bondade 

devemos ser levados a exaltar o seu Nome. Ele merece adoração por muitas 

razões, entre elas seu cuidado por nós. Nossas vidas devem ser cheias de louvor, 

não somente de súplica. 

 

Aplicação: “Engradecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome” 

(Salmo 34. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Agosto                                                                                  Dia 221 

Leituras: Lucas 12. 22-34; Filipenses 3. 12-21; Salmo 35. 1-14; 

Provérbios 9. 13-18; Isaías 40-41. 

 

Versículo do Dia: “Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Filipenses 3. 20).  

 

Reflexão: “Uma Coisa Faço” (Filipenses 3. 13). Esse capitulo oferece algumas 

chaves para o progresso espiritual, que são resumidas no versículo 13. Os 

cristãos têm que: 

1. Esquecer seus talentos passados. 

2. Dirigir-se à meta: nossa cidadania é do céu. 

3. Seguir a retidão desde já. 

 

Aplicação: Pense sobre os bons exemplos das pessoas tementes a Deus. Siga-os, 

em direção ao céu. 

 

 

 

 

11 de Agosto                                                                                 Dia 222 

Leituras: Lucas 12. 35-48; Filipenses 4. 1-9; Salmo 35. 15-28;  

Provérbios 9. 7-12; 1-5; Isaías 42-43. 

 

Versículo do Dia: “Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-

vos” (Filipenses 4.4). 

 

Reflexão: “Seja isso o Que Ocupe o Vosso Pensamento” (Filipenses 4. 8). Um 

dos desafios que enfrentamos é o domínio de nossos próprios pensamentos. Os 

meios de comunicação assaltam continuamente nossas mentes, quando nossa 

sociedade oferece-nos muitos sobre o que pensar. Paulo manda-nos escolher 

sobre o que refletir, meditar sobre coisas que são puras e sadias. Satanás não 

pode controlar mentes que estão repletas com o bem. 

 

Aplicação: Medite em coisas que são boas e puras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 de Agosto                                                                                 Dia 223  
Leituras: Lucas 12. 49-59; Filipenses 4. 10-23; Salmo 36;  

Provérbios 6. 6-10; Isaías 44-45. 

 

Versículo do Dia: “Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a 

viver contente em toda e qualquer situação” (Filipenses 4. 11). 

 

Reflexão: Aprendendo a Estar Contente (Filipenses 4.11). Vivemos em uma 

sociedade descontente. As pessoas querem mais dinheiro, mais coisas, mais 

emoção. Poucos param para contar suas bênçãos, porque estão muito ocupados 

contando e cobiçando as bênçãos dos outros. Essa fome por mais e mais não se 

satisfaz nunca. Em vez de tentar atingir essas metas mundanas, precisamos 

imitar Paulo. Podemos resolver ficar contentes. 

 

Aplicação: Conte suas bênçãos e decida pelo contentamento. 

 

 

 

13 de Agosto                                                                                Dia 224 

Leituras: Lucas 13. 1-9; Colossenses 1. 1-8; Salmo 37. 1-20;  

Provérbios 10. 11-17; Isaías 46-48. 

 

Versículo Especial: “O caminho para vida é de quem guarda o ensino, mas o 

que abandona a repreensão anda errado” (Provérbios 10. 17). 

 

Reflexão: Se Encurvam, Não Podem Salvar a Carga” (Isaías 46). Deus, 

diretamente, desafia os ídolos que continuavam a fascinar seu povo. Ele pede a 

esse povo que pense em dois contrastes: 

1. Poder. Deus nos conduz e nos apoia, porque foi ele que nos criou. Os 

ídolos são cargas pesadas e impotentes para serem carregadas por seus 

fazedores. 

2. Profecia. Só Deus pode, sem falhar, predizer o futuro, porque a ele o 

futuro pertence. 

 

Aplicação: Certifique-se de que está servindo o Deus todo-poderoso do céu. 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Agosto                                                                                 Dia 225 

Leituras: Lucas 13. 10-21; Colossenses 1. 9-18; Salmo 37. 21-40;  

Provérbios 10. 19-22; Isaías 49-51. 

 

Versículo do Dia: “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 

para o reino do Filho do seu amor” (Colossenses 1.13). 

 

Reflexão: “Não Cessamos de Orar por Vós” (Colossenses 1. 9-12). As cartas 

do irmão Paulo contêm alguns excelentes exemplos de orações por outros 

cristãos: “Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não 

cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da 

sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual; a fim de viverdes de 

modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa 

obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus; sendo fortalecido com todo o 

poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade; 

com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da 

herança dos santos na luz.” 

 

Aplicação: Seguindo o exemplo de Paulo, ore por seus irmãos e irmãs do 

Senhor. 

 

 

 

15 de Agosto                                                                                 Dia 226 

Leituras: Lucas 13. 22-35; Colossenses 1. 19-29; Salmo 38;  

Provérbios 10. 23-26; Isaías 52-53. 

 

Versículo do Dia: “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um 

se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós 

todos” (Isaías 53. 6). 

 

Reflexão: “Ele Foi Transpassado Pelas Nossas Transgressões” (Isaías 52. 13- 

53. 12). Nunca das mais famosas profecias do Velho Testamento, Isaías descreve 

o sacrifício voluntário de Jesus Cristo. Embora Jesus ter sido rejeitado pelo seu 

próprio povo, ele pagou a pena pelos nossos crimes. Ele silenciosamente aceitou 

sua condenação, embora “nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua 

boca.” 

 

Aplicação: Agradeça a Deus pelo sacrifício voluntário do Salvador sem pecado. 

 

 



 

 

 

16 de Agosto                                                                                 Dia 227 

Leituras: Lucas 14. 1-6; Colossenses 2. 1-10; Salmo 39;  

Provérbios 10. 27-32; Isaías 54-55. 

 

Versículo do Dia: “Também, Nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de 

todo principado e potestade” (Colossenses 2. 10). 

 

Reflexão: “Também, Nele, Estais Aperfeiçoados” (Colossenses 2. 6-10). As 

filosofias humanas, frequentemente, menosprezam Cristo e seu papel. Ele é 

considerado por alguns como um mito, por outros como um grande, mas falível 

mestre. Alguns o retratam como um homem repressor e mau que nos nega a 

satisfação verdadeira na vida. Paulo nos adverte sobre tais quadros errados de 

Jesus. Ele nos lembra da perfeição de Cristo e do nosso aperfeiçoamento nele. 

Significado real e realização na vida não serão achados nas filosofias humanas, 

mas em Jesus Cristo. 

 

Aplicação: Permita que o poder de Jesus renove sua vida. 

 

 

 

 

17 de Agosto                                                                                 Dia 228 

Leituras: Lucas 14. 7-14; Colossenses 2. 11-23; Salmo 40;  

Provérbios 11. 1-6; Isaías 56-57. 

 

Versículo do Dia: “Riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça 

livre da morte” (Provérbios 11. 4). 

 

Reflexão: “Mas o Peso Justo é o Seu Prazer” (Provérbios 11.4). O mundo dos 

negócios é duro e frequentemente é muito competitivo. Alguns negociantes 

recorrem à fraude e ao engano, em busca do lucro. A atitude de Deus, quanto à 

desonestidade no comercio (ou em qualquer outra área), é clara. Honestidade não 

é só a melhor política; é a política correta. 

 

Aplicação: Seja honesto em todos os seus procedimentos, de modo que as 

pessoas possam confiar na sua palavra e conhecer seu Senhor. “Antes seja o 

vosso sim, sim, e o vosso não, não” (Tiago 5. 12). 

 

 

 

 

 

 

18 de Agosto                                                                                 Dia 229 

Leituras: Lucas 14. 15-24; Colossenses 3.1-11; Salmo 41;  

Provérbios 11. 7-11; Isaías 58-59. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 

buscai as cousas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus” 

(Colossenses 3. 1). 

 

Reflexão: Tire o Velho; Revista o Novo (Colossenses 3. 1-11). Tornar-se um 

cristão requer conversão. O irmão Paulo nos diz aqui, em palavras praticas, a 

natureza desta mudança. Temos que despir e matar as obras do pecado. 

Prostituição, ira, malicia, cobiça, linguagem obscena, e tudo o que é mau devem 

ser removidos. Temos que nos revestir de uma nova pessoa, uma cujo caráter 

espiritual está na imagem de Deus. Que mudança! 

 

Aplicação: “Pensai nas cousas lá do alto...” (Colossenses 3. 2). 

 

 

 

 

19 de Agosto                                                                                Dia 230 

Leituras: Lucas 14. 25-35; Colossenses 3. 12-17; Salmo 42;  

Provérbios 11. 12-15; Isaías 60-61. 

 

Versículo do Dia: “Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vinculo 

da perfeição” (Colossenses 3. 14). 

 

Reflexão: Características do Povo de Deus (Colossenses 3. 12-17). O apostolo 

faz uma lista de diversas qualidades daqueles que amam o Senhor. Leia-as todas, 

e preste atenção nestas: os cristãos perdoarão (v, 13), amarão (v,14), deixarão 

que a paz de Deus reine (v,15), e farão tudo em nome do Senhor Jesus (v, 

17). Estes versículos oferecem um claro contraste com a pessoa ímpia, descrita 

no trecho anterior. 

 

Aplicação: “E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em 

nome do Senhor Jesus...” (Colossenses 3. 17). 

 

 

 

 



 

 

 

20 de Agosto                                                                                 Dia 231 

Leituras: Lucas 15. 1-10; Colossenses 3. 18-25; Salmo 43;  

Provérbios 11. 16-21; Isaías 62-63. 

 

Versículo do Dia: “Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos 

anjos de Deus por um pecador que se arrepender” (Lucas 15. 10). 

 

Reflexão: Encontrando os Perdidos (Lucas 15. 1-10). Estes versículos contêm 

as primeiras duas de três parábolas sobre os pedidos. Estas duas (a ovelha 

perdida e a moeda perdida) ressaltam as comemorações do céu quando o perdido 

é achado e recuperado. A atitude de Deus é diretamente oposta à atitude dos 

fariseus (v, 2). Eles desprezavam os pecadores. Deus os ama e que tê-los de 

volta. Qual atitude mostramos com nossas ações? 

 

Aplicação: Procures os perdidos. 

 

 

 

21 de Agosto                                                                                 Dia 232 

Leituras: Lucas 15. 11-19; Colossenses 4. 1-9; Salmo 44;  

Provérbios 11. 22-26; Isaías 64-66. 

 

Versículo do Dia: “Perseverai na oração, vigiando com ações de graças” 
(Colossenses 4, 2). 

 

Reflexão: O Filho Perdido (Lucas 15. 11-19). Esta é a terceira de uma série de 

parábolas sobre os perdidos. Três pessoas principais são apresentadas: um pai e 

dois filhos. Estes versículos chamam a atenção para os maus caminhos do filho 

mais novo (o prodigo). Prodigo significa gastador, e essa palavra descreve este 

jovem, quando ele esbanjava os recursos que seu pai havia doado e ele. A 

comparação com este filho é clara. Ele é qualquer pessoa que gasta sua vida e os 

recursos que Deus lhe deu. O dinheiro se acaba, a vida é jogada fora e não há 

satisfação duradora na libertinagem e no pecado. 

Este filho caiu em si e resolveu voltar a seu pai. Quando desgarramos de Deus, 

precisamos ter a mesma determinação para voltar com humildade. 

 

Aplicação: Você está separado de Deus pelo pecado? Volte hoje mesmo! 

 

 

 

 

 

 

22 de Agosto                                                                                 Dia 233 

Leituras: Lucas 15. 20-32; Colossenses 4. 10-18; Salmo 45;  

Provérbios 11. 27-31; Jeremias 1-2. 

 

Versículo do Dia: “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é 

sábio” (Provérbios 11. 30). 

 

Reflexão: O Ciúme (Lucas 15.20-32). Depois de dispor seu assunto em três 

parábolas, Jesus agora começa a trabalhar em terreno novo, corrigindo os 

fariseus que se consideravam justos (15. 2). O perdido pode voltar. O Pai e seus 

servos se alegram quando ele volta. Este irmão mais velho reflete a atitude dos 

fariseus (e talvez de alguns cristãos) que se sentiram postos de lado, quando os 

pecadores vieram a Deus. O ciúme é mortífero! 

 

Aplicação: Você conhece pessoas que precisam ser conduzidas de volta ao 

Senhor. Tente salvar uma hoje! 

 

 

 

 

23 de Agosto                                                                                 Dia 234 

Leituras: Lucas 16. 1-13; Tessalonicenses 1; Salmo 46;  

Provérbios 12. 1-6; Jeremias 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 

nas tribulações” (Salmo 46. 1). 

 

Reflexão: Seja Fiel no Pouco (Lucas 16. 1-13). Esta parábola mostra um 

homem usando os recursos ao eu alcance para se preparar para o futuro. Ele não 

aprova a desonestidade, mas nos lembra que nós seremos tirados da na nossa 

função, isto é, da posse dos bens materiais. E a lição? Use as “pequenas” coisas, 

tais como o dinheiro, para servir àquele que proporcionará um lar eterno para os 

fiéis.  

 

Aplicação: Use sua riqueza terrestre para glorificar seu verdadeiro proprietário: 

Deus. 

 

 

 

 



 

 

 

24 de Agosto                                                                                 Dia 235 

Leituras: Lucas 16. 14-18; 1 Tessalonicenses 2. 1-12; Salmo 47;  

Provérbios 12. 7-11; Jeremias 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Deus é o rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso 

cântico” (Salmo 47. 7). 

 

Reflexão: “Porém, que Fareis Quando estas Cousas Chegarem ao Seu 

Fim?” (Jeremias 5. 30-31). Muitas pessoas fazem escolhas espirituais na base 

dos benefícios imediatos para eles mesmos ou para sociedade. Há, 

frequentemente, pouco pensamento com a eternidade. Jeremias oferece a análise 

de Deus: “Cousa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra: os profetas 

profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles; e é o 

que desejo o meu povo. Porém, que fareis quando estas cousas chegarem ao seu 

fim?” 

 

Aplicação: Viva hoje preparando-se para “o fim”.  

 

 

 

 

25 de Agosto                                                                                 Dia 236 

Leituras: Lucas 16.19-31; 1 Tessalonicenses 2.13-20; Salmo 48; 

Provérbios 12.12-16; Jeremias 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre; ele 

será nosso guia até a morte” (Salmo 48.14). 

 

Reflexão: Se Eles Não Ouvem... (Lucas 16.19-31). A história do homem rico e 

Lázaro demonstra as consequências de nossas escolhas na vida. A troca final de 

palavras entre o homem condenado (rico?) e Abraão também nos recorda o 

poder e suficiência da palavra de Deus. Abraão diz que não adianta mandar um 

mensageiro do túmulo para contar os fatos sobre a eternidade. A palavra 

revelada de Deus, ele insiste, é suficiente. 

 

Aplicação: Ouça a palavra de Deus enquanto é tempo! 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Agosto                                                                                 Dia 237 

Leituras: Lucas 17.1-10; 1 Tessalonicenses 3; Salmo 49;  

Provérbios 12.17-22; Jeremias 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o 

seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos” (Jeremias 10.23). 

 

Reflexão: O Homem não Pode Dirigir Seus Próprios Passos (Jeremias 10.23-

24). A resposta da Bíblia para as filosofias humanas é clara: não dão certo! 

Quando as pessoas procuram explicar sua existência e próposito sem Deus, elas 

terminam com incontáveis perguntas e nenhuma resposta satisfatória. Em vez de 

nos voltarmos para filosofias pomposas, precisamos voltar-nos para Deus, para 

dizer: “Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida.” 

 

Aplicação: Encontre seu propósito de vida na palavra de Deus. 

 

 

 

 

27 de Agosto                                                                                 Dia 238 

Leituras: Lucas 17.11-19; 1 Tessalonicenses 4.1-8; Salmo 50; 

Provérbios 12.23-28; Jeremias 11-12. 

 

Versículo do Dia: “O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me 

glorificará; e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de 

Deus” (Salmo 50. 23). 

 

Reflexão: Adore o Senhor com Gratidão (Lucas 17.11-19). Esta história da 

cura de dez leprosos deveria dar a todos os cristãos uma oportunidade para se 

examinarem. Jesus limpou-nos de uma coisa muito mais mortífera do que a 

lepra. Somos em nossas vidas como os nove que se foram e não voltaram? Nossa 

gratidão pela salvação do pecado tem que nos motivar a glorificar a Deus, em 

adoração contínua. 

 

Aplicação: Adore o Deus que nos limpa do pecado. Mostre sua gratidão pela 

maneira como você aproveita o dia hoje. 

 

 

 

 



 

 

28 de Agosto                                                                                 Dia 239 

Leituras: Lucas 17. 20-37; 1 Tessalonicenses 4. 9-18; Salmo 51;  

Provérbios 13. 1-6; Jeremias 13-14. 
 

Versículo do Dia: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro 

em mim um espírito inabalável” (Salmo 51. 10). 
 

Reflexão: Os Falsos Pregadores Oferecem Conforto aos Condenados 
(Jeremias 14. 13-16). Jeremias estava em guerra para salvar a sua nação. Judá 

estava indo rapidamente em direção a sua ruina, e pregadores estavam 

proclamando doutrinas conflitantes. Jeremias falava a verdade. Ele falou ao povo 

sobre a destruição que se aproximava por causa de sua persistência no pecado. 

Muitos outros falavam mentiras. Eles asseguravam o povo de que nenhum 

desses terrores apareceria. Eles lhes diziam que Deus estava satisfeito com seu 

comportamento e não haveria de puni-los. Eles mentiam. Jeremias estava certo. 

Deus, de fato, destruiu esta nação infiel naquela geração. Infelizmente, muitos 

pregadores hoje imitam estes falsos pregadores do passado. Necessitamos de 

homens com a integridade de Jeremias! 
 

Aplicação: Teste os mestres. Rejeite as palavras dos falsos pregadores que 

aprovam e encorajam o pecado. 
 

 

 

 

29 de Agosto                                                                                 Dia 240 

Leituras: Lucas 18.1-8; I Tessalonicenses 5.1-11; Salmo 52;  

Provérbios 13.7-12; Jeremias 15-16. 
 

Versículo do Dia: “Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos 

reciprocamente, como também estais fazendo” (1 Tessalonicenses 5. 11). 
 

Reflexão: Viver Vigiando (1 Tessalonicenses 5. 1-11). A volta de Cristo será 

súbita e sem aviso. O apóstolo nos instrui, portanto, para estarmos preparados 

em todo o tempo. Nossas vidas não devem ser preenchidas por obras da 

escuridão. Em vez disso, devemos andar na luz, para podermos enfrentar o 

Senhor sem medo. A volta de Cristo será um dia de angustia para os ímpios, e 

um dia de glória para os fiéis. 
 

Aplicação: “Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, 

vigiemos e sejamos sóbrios” (I Tessalonicenses 5.6). 

 

 

 

 
30 de Agosto                                                                                 Dia 241 

Leituras: Lucas 18. 9-17; 1 Tessalonicenses 5. 12-28; Salmo 53;  

Provérbios 13. 13-19; Jeremias 17-18. 

 

Versículo do Dia: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é 

o Senhor” (Jeremias 17. 7). 

 

Reflexão: Nações de Argilas nas Mãos do Oleiro (Jeremias 18. 1-11). Ao 

apelar para Judá para se arrepender, Deus permite-nos entender seu domínio 

sobre o destino das nações. Dois pontos são particularmente claros: 

1. Deus determina se as nações vão se levantar ou cair, e  

2. O resultado pode ser mudado se a conduta da nação mudar. 

O que aprenderemos? Provérbios 14. 34 

 

Aplicação: Obedeça a Deus. Sua obediência é crucial para se salvar e até para 

salvar noções inteiras da destruição. 

 

 

 

 

31 de Agosto                                                                                 Dia 242 

Leituras: Lucas 18.18-30; II Tessalonicenses 1; Salmo 54;  

Provérbios 13.20-25; Jeremias 19-20. 

 

Versículo do Dia: “Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da 

minha boca” (Salmo 54. 2). 

 

Reflexão: Fogo em Seus Ossos (Jeremias 20.7-11). Jeremias estava agoniado 

por causa do peso de sua carga profética. Ele tinha proclamado a verdade, o que 

lhe resultou em perigo pessoal. Jeremias reagiu como muito de nós fazemos hoje 

em dia: decidiu que era duro demais. Ele deixou de ensinar a palavra de Deus 

(vs. 7-9). Porém ele não podia ficar calado. A palavra tinha que sair, de modo 

que ele falou novamente, sabendo como isso seria muito difícil. Ele depositou 

confiança no Deus magnífico e todo-poderoso e voltou ao trabalho. 

 

Aplicação: Não se contenha. Partilhe o evangelho com o mundo.  

 


