
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 de DEZEMBRO                                                                         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. 

 

 

 

 

 

 

02 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 sua 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 outros sobre o Caminho para o céu. 

 

 

 

03 de Dezembro                                                                         Dia 336 

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! 

 

 

 

 



 

 

04 de Dezembro                                                                        Dia 337 

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. 

 

 

 

 

 

05 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. 

 

 

06 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! 

 

 

 

 

07 de Dezembro                                                                      Dia 340 

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

 2 Crônicas 9-10. 

 

Versículo 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. 

 



 

         
08 de Dezembro                                                                               Dia 341 

Leituras: João 15. 18-27; Judas 12-25; Salmo Eclesiastes 4. 13-16;  

2 Crônicas 11-13. 
 

Versículo do Dia: “Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para 

buscar o Senhor” (2 Crônicas 12. 14). 
 

Reflexão: Preparando o Coração (2 Crônicas 12. 14). Nossas ideias a respeito do 

bem e do mal podem, frequentemente, ser excessivamente simplificadas, quando 

nos ocupamos somente de atos exteriores. Com esta ênfase, podemos fazer todo o 

nosso ensinamento sobre aplicações especiais, às vezes esquecendo que nossos atos 

exteriores são frutos que resultam da disposição do coração. Podemos estudar e 

ensinar sobre os atos, mas temos também que ensinar os uns aos outros a preparar 

nossos corações para buscar o Senhor. Deus quer mais do que aparências 

exteriores. Ele quer dedicação interior. 
 

Aplicação: Quando você estudar e orar hoje, examine o seu coração. 

 

 

 

 

09 de Dezembro                                                                                Dia 342 

Leituras: João 16. 1-4; Apocalipses 1; Salmo 129; Eclesiastes 5. 1-7;  

2 Crônicas 14-17. 
 

Versículo do Dia: “E aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos 

séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno” (Apocalipses 1. 18). 
 

Reflexão: Um Quadro de Poder (Apocalipses 1). Frequentemente, vemos Jesus 

pintado na fraqueza. Às vezes, vemos uma criancinha numa manjedoura. Outras 

vezes, vemos um moribundo pendurado numa cruz. Artistas e cineastas 

frequentemente retratam Jesus como um homem frágil e aparentemente fraco. Mas 

Jesus não é mais um recém-nascido indefeso ou um homem injuriado sendo 

crucificado. Ele é o Terrível Dominador de tudo! Quando lutamos com a tentação, 

podemos buscar a ajuda de nosso poderoso Senhor (Hebreus 2. 14-18).  
 

Aplicação: Busque o auxílio do poderoso Vencedor da morte. 

 

 

 

 

10 de Dezembro                                                                                Dia 343 

Leituras: João 16.5-15; Apocalipses 2.1-11; Salmo 130; Eclesiastes 5.8-12; 

 2 Crônicas 18-19. 
 

Versículo do Dia: “Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro 

amor” (Apocalipses 2.4). 

 

Reflexão: Valorizando o Primeiro Amor (Apocalipses 2. 1-7). Os cristãos efésios 

tinham aprendido bem o perigo de tolerar o erro (Atos 20. 30-31; Efésios 5. 6;        

1 Timóteo 1. 3). Contudo, eles tinham negligenciado uma responsabilidade da 

mesma importância: mostrar amor (Atos 20. 35; Efésios 5. 2; 1 Timóteo 1. 5). Por 

causa de seu desenvolvimento desequilibrado, eles estavam a ponto de serem 

rejeitados por Jesus Cristo. Temos que defender a verdade ao mesmo tempo que 

demonstramos amor a Deus e a outras pessoas. 

 

Aplicação: Reveja 1 Coríntios 13. 1-8. É um bom resumo do amor em ação. 

 

 

 

 

11 de Dezembro                                                                               Dia 344 

Leituras: João 16.5-15; Apocalipses 2.12-29; Salmo 131;  

Eclesiastes 5.13-20; 2 Crônicas 20-21. 

 

Versículo do Dia: “Tão-somente conservai o que tendes, até que eu venha” 

(Apocalipses 2. 25). 

 

Reflexão: O Perigo de Tolerar o Pecado (Apocalipses 2. 12-29). As cartas às 

igrejas de Pérgamo e Tiatira mostram advertências sobre tolerar o mal. Jesus 

advertiu as pessoas em Pérgamo sobre a negligencia de sua responsabilidade no 

trato com os pecadores. Se eles não estivessem firmes e decididos no trato com 

aqueles que aceitavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaitas, ele viria 

rapidamente para julgar esses males. Ele criticou a igreja de Tiatira por permitir 

que Zezebel ensinasse e tentasse. Ele anunciou que haveria de julgá-la e àquelas 

pessoas que compartilhavam destes pecados. Jesus não quer sua noiva manchada 

pela imoralidade ou falsa doutrina. Ele espera que nós, ativamente, conservemos a 

pureza no ensinamento de sua igreja. 

 

Aplicação: Pratique e encoraje a pureza no ensinamento e na conduta. 

 



 

 

12 de Dezembro                                                                              Dia 345 

Leituras: João 16. 25-33; Apocalipses 3. 1-13; Salmo 132;  

Eclesiastes 6. 1-6; 2 Crônicas 22-24. 

 

Versículo do Dia: “Conheço as tuas obras – eis que tenho posto diante de ti uma 

porta, a qual ninguém pode fechar – que tens pouca força, entretanto, guardaste 

a minha palavra e não negaste o meu nome” (Apocalipses 3.8). 

 

Reflexão: Uma Igreja em Face de uma Porta Aberta (Apocalipses 3. 1-13). A 

igreja de Filadélfia recebeu o elogio de Deus por sua fidelidade. Esta carta 

encoraja-a perseverar e avançar, aproveitando suas oportunidades para servir. As 

igrejas fieis de hoje também têm que ser ativas. Todos vemos portas abertas em 

nossa frente. Deus espera que as usemos. 

 

Aplicação:  Hoje, “Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”. 

 

 

 

 

13 de Dezembro                                                                               Dia 346 

Leituras: João 17.1-5; Apocalipses 3.14-22; Salmo 133;  

Eclesiastes 6.7-12; Crônicas 25-27. 

 

Versículo do Dia: “Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e 

abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” (Apocalipses 

3.20). 

 

Reflexão: Uma Igreja que Não Via Sua Própria Pobreza (Apocalipses 3. 14-

22).  A igreja de Laodicéia estava muito confiante e contente. As pessoas pensavam 

que eram fortes e fieis, mas Jesus viu-as como pobres, cegas, nuas e inativas. Ele as 

desafiou a acordarem de seu desinteresse para um fervor renovado em servi-lo. 

Este mesmo chamado para acordar precisa ser repetido frequentemente no nosso 

tempo!  

 

Aplicação: Se Jesus não está vivo em você, abra a porta para ele. 

 

 

 

 

 

 

14 de Dezembro                                                                                Dia 347 

Leituras: João 17. 6-11; Apocalipses 4; Salmo 134; Eclesiastes 7. 1-6;  

2 Crônicas 28-29. 

 

Versículo do Dia: “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a gloria, a 

honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade 

vieram a existir e foram criadas” (Apocalipses 4. 11).  

 

Reflexão: O Santo e Digno de Louvor (Apocalipses 4). Joao foi autorizado a 

subir ao céu e ver Deus em seu trono! Observe o centro do louvor neste capítulo. 

Deus recebe o culto e a adoração dos anjos do céu porque ele é Santo, Todo 

Poderoso, Eterno e o Criador e Sustentador de todas as coisas. Ele é, 

verdadeiramente, digno de louvor! 

 

Aplicação: Louve-o sempre! 

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

15 de Dezembro                                                                     Dia 348 

Leituras: João 17. 12-19; Apocalipse 5; Salmo 135; Eclesiastes 7. 7-12;  

2 Crônicas 30-31. 

 

Versículo do Dia: “Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi 

morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força e honra, glória, e 

louvor.” (Apocalipse 5. 12). 

 

Reflexão: Digno é o Cordeiro que Foi Morto (Apocalipse 5). A atenção agora 

passa do Pai para o Filho. Porque ele é o Redentor, Jesus é digno de revelar os 

planos de seu Pai. O Filho de Deus merece porque ele venceu a morte, redimiu-nos 

pelo seu sangue, e agora senta-se no trono. O serviço no céu se concentra em 

louvar a Deus, o Criador e a seu Filho, o Redentor. Nosso louvor deveria honrar os 

mesmos atos de amor e graça de Deus. 

 

Aplicação: Sirva a Jesus, o Redentor e Rei! 

 

 

 

 



 

 

16 de Dezembro                                                                       Dia 349 

Leituras: João 17.20-26; Apocalipse 6; Salmo 136.1-9;  

Eclesiastes 7.13-18; 2 Crônicas 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as  

almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa 

do testemunho que sustentavam” (Apocalipse 6. 9). 

 

Reflexão: Mortos, Porém Não Esquecidos (Apocalipse 6. 9-11). Este quinto selo 

tem sido chamado “o centro da Revelação”. Ele prenuncia o resto do livro, quando 

vemos os justos sofrendo por algum tempo (alguns são até mortos pela fé), mas 

Deus, no final, trazendo a justiça. Há muito mais por vir, neste emocionante livro 

da vitória. Este selo é apenas uma amostra! 

 

Aplicação: Seja fiel não importa a que custo! 

 

 

 

17 de Dezembro                                                                       Dia 350 

Leituras: João 18. 1-11; Apocalipse 7; Salmo 136. 10-26;  

Eclesiastes 7. 19-22; 2 Crônicas 34-36. 

 

Versículo do Dia: “Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os 

apascentará e os guiará para as fontes da agua da vida. E Deus lhes enxugará 

dos olhos toda lágrima” (Apocalipse 7. 17). 

 

Reflexão: O Cordeiro, o Pastor (Apocalipse 7. 14-17). Descrevendo a 

recompensa daqueles que suportam a perseguição, um dos anciãos apresenta uma 

imagem que parece contraditória. O Pastor que proverá cuidado com amor é o 

Cordeiro! Ele alimenta, cuida e provê cuidado amoroso às suas ovelhas. O 

sofrimento delas é temporário. O cuidado dele é eterno.        

 

Aplicação: Não desista quando enfrentar tribulação. O descanso está vindo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Dezembro                                                                          Dia 351 

Leituras: João 18. 12—18; Apocalipse 8; Salmo 137;  

Eclesiastes 7. 23-26; Esdras 1-2. 

 

Versículo do Dia: “E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do 

incenso, como as orações dos santos” (Apocalipse 8. 4).  

 

Reflexão: As Orações dos Santos (Apocalipse 8.1-6). O sétimo selo revela a 

próxima série, as sete trombetas. Observe o papel das orações nesta cena. As 

orações são uma oferenda a Deus, que ele recebe no céu. Algumas pessoas pensam, 

hoje em dia, que as orações servem meramente como terapia daquele que ora. Elas 

nos fazem sentir melhor, porque nos levam a falar de nossas preocupações. Este 

não é o ensinamento das Escrituras. Estas orações não eram declarações sem 

importância. Elas resultaram na imediata resposta de Deus; transbordante de 

advertências para aqueles que cedo seriam julgados. A lição? Deus ouve e responde 

às nossas orações! 

 

 

 

 

19 de Dezembro                                                                          Dia 352     

Leituras: João 18.19-27; Apocalipse 9; Salmo 138; Eclesiastes 7.27-29;  

Esdras 3-5. 

 

Versículo do Dia: “Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão; 

também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles” (Ap 9. 6). 

 

Reflexão: O Mal e Suas Consequências (Apocalipse 9. 1-2). A quinta trombeta, 

também chamada o primeiro ai, atingiu apenas os injustos (v, 4). Ela mostra o 

poder do mal, não afligindo os justos, mas aqueles que persistem no mal! E assim 

que Satanás recompensa seus servos! O pecado pode trazer prazer temporário, mas 

o fim da estrada é de um horror que não se pode imaginar. 

 

Aplicação: Escolha obedecer ao Senhor. Ele oferece grandes bênçãos àqueles que 

o serve. Satanás destrói seus servos. 

 

 

 

 



 

 

20 de Dezembro                                                                       Dia 353 

Leituras: João 18. 28-40; Apocalipse 10; Salmo 139. 1-12;  

Eclesiastes 8. 1-9; Esdras 6-7. 

 

Versículo do Dia: “Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi 

uma voz do céu, dizendo: Guarda em segredo as cousas que os sete trovões 

falaram e não as escrevas” (Apocalipse 10.4). 

 

Reflexão: O Poder Não Revelado de Deus (Apocalipse 10.3-4). O estrondo da 

voz dos sete trovões mostrou o poder de Deus. João já ia nos dizer sobre a 

mensagem deles quando foi interrompido por proibição do céu. Em meio às 

poderosas cenas do Apocalipse, está nos lembra que Deus tem no seu arsenal armas 

que jamais vimos. Não sabemos o que os sete trovões disseram, mas sabemos quem 

comanda tal poder! 

 

Aplicação: Busque conforto no poder ilimitado de Deus. 

 

 

 

 

21 de Dezembro                                                                           Dia 354  

Leituras: João 19. 1-16; Apocalipse 11; Salmo 139. 13-24;  

Eclesiastes 8. 10-13; Esdras 8-9.                                                                                                                                                            

 

Versículo do Dia: “Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo 

da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que 

os viram sobreveio grande medo” (Apocalipse). 

 

Reflexão: Ressurreição da Causa da Justiça (Apocalipse 11). Algumas das 

coisas mais dramáticas da Bíblia estão resumidas neste capítulo. O propósito não é 

para divertir, mas para encorajar. As testemunhas começaram seu trabalho de 

resistir ao mal, somente para ser abatidas. Os injustos comemoram a morte dos 

servos de Deus, mas seu festejo durou pouco, interrompido pelo triunfo das 

testemunhas. No fim, os justos prosperam! 

 

Aplicação: A despeito da oposição à verdade, não se desespere! 

 

 
 

 

 

22 de Dezembro                                                                           Dia 355 

Leituras: João 19. 17-24; Apocalipses 12. Salmo 140;  

Eclesiastes 8. 14-17; Esdras 10. 

 

Versículo do Dia: “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e 

por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não 

amaram a própria vida” (Apocalipses 12. 11). 

 

Reflexão: Vitória em Jesus (Apocalipses 12). Satanás simplesmente não pode 

vencer!  Este capítulo mostra seus esforços desesperados para derrotar: 

1. O Filho varão (vs, 1-5). Jesus venceu! 

2. Miguel e os anjos (vs, 7-12). Miguel expulsou Satanás. 

3. A mulher (vs, 13-16). Satanás, contra a igreja, não podia vencer (Mt 16.18) 

4. A Descendência da Mulher (v, 17). A última esperança de Satanás é vencer 

os indivíduos cristãos, mas ele não pode destruir os fiéis! 

 

Aplicação: Guarde os mandamentos de Deus e o seu testemunho. 

 

       

 

       

23 de Dezembro                                                                             Dia 356 

Leituras: João 19. 25-30; Apocalipses 13; Salmo 141;  

Eclesiastes 9. 1-8; Neemias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Se alguém tem ouvidos, ouça” (Apocalipses 13. 9). 

 

Reflexão: O Resto da História (Apocalipses 13). As duas bestas apresentadas 

neste capítulo são amedrontadoras. Elas têm uma horrível aparência e grande 

poder. Parece que ninguém pode resistir a elas. Entretanto, a passagem dá 

indicações de conforto para os fiéis. O poder das bestas é temporário. Elas 

espalharam seu temor só porque Deus lhes permitiu afligir o mundo (vs, 5, 7-8). 

Deus não queria esconder a realidade da tribulação que se aproximava, mas ele 

tranquiliza aqueles que vão ouvir seu relato sobre o poder limitado das bestas. 

 

Aplicação: Reflita sobre o conforto de Deus em meio a tribulação. 

 

 



 

24 de Dezembro                                                                            Dia 357 

Leituras: João 19. 31-37; Apocalipses 14; Salmo 142;  

Eclesiastes 9. 9-12; Neemias 4-6. 

 

Versículo do Dia: “Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-

aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, 

para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham” 

(Apocalipses 14. 13). 

 

Reflexão: Deus Protege os Fiéis (Apocalipses 14. 1-13). A amedrontadora 

imagem das bestas é seguida por um intervalo na ação, para lembrar os leitores de 

outra cena, uma cena da proteção de Deus e da providência para os fiéis. Aqueles 

que não seguiram os maus caminhos das bestas seriam capazes de apresentar-se 

diante de Deus, sem maldade. Eles não precisariam temer, porque Satanás não tem 

a intenção destruí-los e Deus não tem a vontade de destruir servos fiéis. 

 

Aplicação: Não se deixe afogar pelo poder do mal e das tentações que Satanás usa 

para prendê-lo. Vença com Deus. 

 

 

 

 

25 de Dezembro                                                                             Dia 358 

Leituras: João 19. 38-42; Apocalipses 15. Salmo 143;  

Eclesiastes 9. 13-18; Neemias 7. 

 

Versículo do Dia: “E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico 

do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, 

Todo-poderoso! Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações” 

(Apocalipses 15. 3). 

 

Reflexão: Moisés e o Cordeiro (Apocalipses 15. 3). Algumas passagens do Novo 

Testamento comparam a Lei de Moisés com o Evangelho de Cristo, indicando a 

superioridade e suficiência do segundo. Hoje em dia, não estamos debaixo da Lei 

de Moisés e não podemos ser salvos por ela (Gálatas 5. 1-4). Mas a Lei não foi má 

nem mal designada. Ela serviu ao propósito de preparar o caminho para Cristo. 

 

Aplicação: Enquanto você obedece a Cristo, hoje, seja grato pelo trabalho de 

Moisés e de outros profetas, que nos falam a respeito dele. 

 

 

 

26 de Dezembro                                                                            Dia 359 

Leituras: João 20. 1-10; Apocalipses 16; Salmo 144;  

Eclesiastes 10. 1-7; Neemias 8-9. 

 

Versículo do Dia: “Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, 

Todo-poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos” (Apocalipses 16. 7). 

 

Reflexão: O Julgamento dos Justos de Deus (Apocalipses 16). Este capítulo 

apresenta duas interpretações dos julgamentos das sete taças. Os ímpios 

blasfemaram contra Deus. Os justos, que tinham sofrido pelo Senhor, elogiavam a 

justiça de Deus. Eles louvavam a Deus. De um ponto de vista carnal, o castigo dos 

ímpios pode parecer cruel, mas aqueles que odeiam o mal e amam o bem serão 

capazes de entender a justiça Divina. 

 

Aplicação: Desenvolva seu amor a Deus e à justiça. 

 

 

 

 

 

27 de Dezembro                                                                            Dia 360 

Leituras: João 20. 11-18; Apocalipses 17; Salmo 145;  

Eclesiastes 10. 8-15; Neemias 10-11. 
 

Versículo Especial: “Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, 

adornada e ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de 

ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição” 

(Apocalipses 17. 4). 
 

Reflexão: A Mulher do Diabo (Apocalipses 17. 1-6). Independente de 

interpretações especiais deste livro, não há dúvida de que a mulher descrita aqui 

seja a mulher do diabo. Ele é o contrário de tudo que é bom e puro. Ao contrário da 

mulher santa, que deu à luz o Filho varão do capítulo 12, esta mulher está vestida 

de pecado. Ela está toda adornada para atrair os homens carnais, que nem notam 

que de sua boca escorre o sangue dos jutos. Como pecado parece a Deus! 
 

Aplicação: Veja o pecado como Deus o vê e adorne sua vida com pureza. 

 

 

 



 

28 de Dezembro                                                                             Dia 361 

Leituras: João 20. 19-23; Apocalipses 18; Salmo 146;  

Eclesiastes 10. 16-20; Neemias 12-13. 
 

Versículo do Dia: “Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, 

para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus 

flagelos” (Apocalipses 18. 4).  
 

Reflexão: Morrendo com a Mulher Má (Apocalipses 18). A mulher apresentada 

com minúcias repulsivas no capítulo 17 é destruída no capítulo 18. Mas antes que 

sua queda seja completa, um chamado é feito para que os justos se afastem dela. 

Temos que viver no mundo, porém não compartilhar do mal do mundo. Este 

princípio é apresentado de Gênesis a Apocalipses, e tem que ser cuidadosamente 

aplicado em nosso dia-a-dia. Deus espera que mostremos um exemplo positivo para 

aqueles que nos rodeiam. 
 

Aplicação: Permita que sua luz brilhe; ela pode vencer a escuridão! 
 

 
 

 

 
29 de Dezembro                                                                  Dia 362 
Leituras: João 20. 24-31; Apocalipses 19; Salmo 147;  
Eclesiastes 11. 1-6; Ester 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de 

muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso 

Deus, o Todo-poderoso” (Apocalipses 19. 6). 
 

Reflexão: Aleluia, pois Reina o Senhor Nosso Deus, o Todo-Poderoso (Apocalipses 
19. 1-9). No livro de Apocalipses fica claro que louvar a Deus é uma atividade maior – 
talvez a atividade principal – no céu. Há tantas razões para louvá-los, que os cânticos 

podem continuar para sempre. Aqui, o louvor é por seu poder e vitória. Babilônia, a 
mulher má e assassina, caiu. Deus reina com todo poder. Que privilégio, juntar-se 
àquela multidão celeste, louvando a Deus na comemoração da vitória! 

 
Aplicação: Louve o Senhor Deus. Ele é Onipotente! 

 
 
 

 

 
 

30 de Dezembro                                                                    Dia 363 

Leituras: João 21. 1-14; Apocalipses 20. Salmo 148;  
Eclesiastes 11. 7-10; Ester 3-5. 

 

Versículo do Dia: “E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi 
lançado para dentro do lago de fogo” (Apocalipses 20. 15). 
 

Reflexão: Esteja Inscrito no Livro da Vida (Apocalipses 20. 15). Os comentaristas 
diferem na aplicação principal deste texto, mas a mensagem subentendida é 
inconfundível. Há uma separação bem clara entre os justos (que louvam o Senhor e 

reinam com ele) e os injustos (que são atirados ao sofrimento sem fim). Nesta vida, as 
recompensas dos justos nem sempre são aparentes, e as consequências do mal podem 

não ser imediatas. Mas no final, Deus julgará a todos nós, com justiça. Seu nome estará 
no Livro da Vida? 
 

Aplicação: Certifique-se de que Deus tem seu nome escrito no livro certo! 
 

 
 
 

 
 

31 de Dezembro                                                                        Dia 364 
Leituras: João 21. 15-19; Apocalipses 21; Salmo 149; Eclesiastes 12. 1-8; Ester 6-8. 
 

Versículo do Dia: “Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o 

tabernáculo de Deus, e Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão 
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles” (Apocalipses 21. 3). 
 

Reflexão: Agora a Morada de Deus está Entre os Homens (Apocalipses 21. 3). A 
meta foi atingida. Quando a Bíblia caminha para o final, Deus e os homens estão 

morando juntos, em fraternidade. Foi assim que tudo iniciou, em Genesis, mas o 
contínuo pecado tinha forçado Deus a separar-se dos homens. Finalmente, Cristo veio 
para permitir que a comunhão fosse restaurada (João 1. 14), e as páginas de 

encerramento das Escrituras nos dizem que a obra foi completada. 
 

Aplicação: More com Deus. Não permita que o pecado o expulse. 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

Lição Extra       Dia 365 

Leituras: João 21.20-25; Apocalipses 22; Salmo 150;  
Eclesiastes 12.1-14; Ester 9-10. 

 

Versículo do Dia: “O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! 

Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida” 
(Apocalipses 22. 17). 

 
Reflexão: Aquele Que Tem Sede Venha (Apocalipses 22. 17). As ações foram 
apresentadas com clareza. Podemos escolher a estrada fácil da satisfação pessoal e do 

pecado, ou a trilha mais difícil da submissão à vontade de Deus. Desde Gênesis 3, 
quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, até Apocalipses 22, quando este último 

e grande convite é feito, a escolha tem estado diante de nós. Deus fez tudo o que é 
necessário para nos equipar para fazermos uma decisão sábia. Ele mostrou as 
consequências fatais do pecado e retratou a beleza do céu. Ele quer que façamos duas 

coisas: 1. Vamos a ele. 2. Convidemos outros. 
 

Aplicação: Certifique-se de que está servindo a Deus, hoje, e, então, faça brilhar sua 
luz para convidar outros para virem a ele também. 
 

 

 


