
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 01 de Maio                                                                                      Dia 120 

Leituras: Marcos 4.35-41; 1Coríntios 2; Salmo 105.1-22;  

Provérbios 25. 8-14; Juízes 12-14. 

 

Versículo do Dia: “Como maças de ouro em salvas de prata, assim é a palavra 

dita a seu tempo” (Provérbios 25.11). 

 

Reflexão: Jesus Repreende a Tempestade (Marcos 4. 35-41). Os discípulos 

ficaram muito apreensivos, quando enfrentaram uma tempestade atravessando o 

Mar da Galileia. As ondas ameaçavam afundar o barco. Eles não viram nenhum 

sinal de que Jesus (que estava dormindo) estivesse sequer sabendo de suas preces. 

Quando eles o acordaram, eles gritaram em desespero: “... não te importa que 

pereçamos?” Jesus acalmou o mar, permitindo aos barcos prosseguir em 

segurança para o seu destino. 

Enfrentamos tempestades na vida e podemos, por engano, achar que Deus não está 

atento ao nosso apuro. Paulo diz: “Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, 

porém, seja conhecida s diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela 

suplica, com ações de graça” (Filipenses 4. 6). 

 

Aplicação: Vença suas tempestades com a força de Deus. 

 

 

 

02 de Maio                                                                                     Dia 121 

Leituras: Marcos 5.1-20; 1Coríntios 3.1-11; Salmo 105. 23-45;  

Provérbios 25. 15-20; Juízes 15-17. 

 

Versículo do Dia: “Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a 

confiança no desleal, no tempo as angustia” (Provérbios 25.19). 

 

Reflexão: O Orgulho Está no Coração do Partidarista (1Coríntios 3.1-10). O 

problema da divisão que Paulo confrontou neste trecho tem se multiplicado muitas 

vezes, mas sua raiz é a mesma. O orgulho humano faz os homens ímpios 

separarem-se do Senhor, exaltando suas próprias opiniões sobre a revelação dele. 

O espírito carnal resultou em incontáveis separações. A resposta do apostolo: Faça 

seu trabalho de plantar e regar, nunca se esquecendo de que Deus dará o 

crescimento. 

 

Aplicação: Plante, regue e glorifique a Deus! 

 

 

 

03 de Maio                                                                                       Dia 122 

Leituras: Marcos 5.21-34; 1Coríntios 3.12-23; Salmo 106. 1-27;  

Provérbios 25.21-28; Juízes 18-19. 

 

Versículo do Dia: “Como uma cidade demolida, que não tem muros, assim é o 

homem que não tem domínio próprio” (Provérbios 25.28).  

 

Reflexão: Crimes “Inimagináveis” Tornam-se “Reais” (Juízes 18-19). A 

anarquia persistente na era dos juízes levou a um contínuo declínio da 

espiritualidade do povo, o que é aqui ilustrado em dois incidentes. O primeiro é a 

grande idolatria dos danitas que deram as costa a Jeová. O segundo é o que 

aconteceu em Gibeá, que mostra a imoralidade, o egoísmo e a brutalidade de um 

povo ímpio. O pecado espalhado, que permitimos continuar sem arrependimento, 

torna-se pouco a pouco pior. 

 

Aplicação: Deixe de pecar, antes que o pecado te mate! 

 

 



 

 

 

04 de Maio                                                                                       Dia 123 

Leituras: Marcos 5.35-43; 1Coríntios 4.1-13; Salmo 106. 1-27;  

Provérbios 26. 1-6; Juízes 20-21. 

 

Versículo do Dia: “Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por 

intermédio do insensato” (Provérbios 26.6). 

 

Reflexão: Consciência limpa Não é Suficiente (1Coríntios 4.4). Uma 

consciência limpa é importante (Atos 23.1; Romanos 14.23). Entretanto, 

contrariando as idéias de certas pessoas, a consciência não é um guia completo e 

suficiente para nossas ações. Paulo afirma que ele não percebe ofensa em sua vida, 

mas que Deus é a autoridade final para julgar a inocência ou a culpa. Devemos 

trabalhar para manter uma consciência limpa, mas necessitamos testá-la pela 

palavra revelada por Deus. 

 

Aplicação: Exercite sua consciência de acordo com o padrão de Deus e ela será 

uma ferramenta valiosa para servi-lo. 

 

 

 

05 de Maio                                                                                     Dia 124 

Leituras: Marcos 6.1-6; 1Coríntios 4.14-21; Salmo 107.1-22;  

Provérbios 26.7-12; Rute 1-2. 

 

Versículo do Dia “Tens visto a um homem que é sábio a próprios olhos? Maior 

esperança há no insensato do que nele” (Provérbios 26.12). 

 

Reflexão: Lealdade do Amor (Rute 1.16-17). Rute recusou-se a voltar para a 

terra e aos deuses de Moabe. Sua famosa afirmação, neste versículos, exprime 

uma lealdade decidida. Ela prometeu aliança a sua empobrecida sogra, garantindo-

lhe cuidados e companhia por toda a vida. Ela também expressou sua aliança com 

Jeová, assim renunciando aos deuses pagãos de Moabe. A lealdade de Rute foi 

recompensada com um distinto esposo e um lugar entre os ancestrais de Jesus 

(Mateus 1.5). 

 

Aplicação: Seja leal a Deus e à família. Deus recompensará sua fidelidade. 

 

 

 

 

06 de Maio                                                                                       Dia 125   

Leituras: Marcos 6.7-13; 1Coríntios 5; Salmo 107.23-43;  

Provérbios 26.13-19; Rute 3-4 

 

Versículo do Dia: “Não é boa a vossa jactância. Não sabeis um pouco de 

fermento leveda a massa toda?”(1Coríntios 5.6). 

 

Reflexão: Purificando o Fermento do Pecado (1Coríntios 5). Paulo censurou os 

coríntios pela sua tolerância com a imoralidade na igreja. Ele os instruiu para que 

agissem decisivamente para expurgar o fermento do mal: afastar aquele que 

persistia no pecado. Há pelo menos três propósitos:  

 

 A esperança de salvar o irmão desviado 

 A preservação do fiel, protegendo-o da corrupção 

 Obediência a Deus: ele disse para fazer isso! 

 

 

 

07 de Maio                                                                                    Dia 126 

Leituras: Marcos 6.14-29; 1Coríntios 6.1-11; Salmo 108;  

Provérbios 26.20-28; 1Samuel 1-2. 

 

Versículo do Dia: “A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é 

a causa de ruína” (Provérbios 26.28). 

 

Reflexão: Lavado. Santificado. Justificado (1Coríntios 6.9-11). Os cristãos têm 

muito o que agradecer! Paulo nos lembra da mudança em nossas vidas efetivadas 

pelo poder de Deus. Costumávamos andar em pecado, como ele ressalta 

lembrando-nos de algumas das coisas que costumávamos fazer. Se nos voltamos 

para o Senhor, somos agora limpos e separados do pecado e declarados perdoados 

diante de Deus. Deus é de fato generoso para com os pecadores, sem merecermos! 

 

Reflexão: Viva hoje como um santificado filho de Deus. 

 

 

 

 



 

 

 

08 de Maio                                                                                    Dia 127 

Leituras: Marcos 6.30-44; 1Coríntios 6.12-20; Salmo 109.1-20;  

Provérbios 27. 1-7; 1Samuel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Porque foste comprado por preço. Agora, pois glorificai a 

Deus no vosso corpo” 1Coríntios 6.20). 

 

Reflexão: Seu Corpo é o Templo de Deus (1Coríntios 6.19-20). Ao oferecer 

indicações práticas de como viver como pessoas santificadas, Paulo lembra-nos 

de algumas coisas acerca de nossa relação com Deus. Assim como o templo do 

Velho Testamento representava a presença de Deus no meio de Israel (Ezequiel 1; 

8; 10; 11; 43; 48), também agora os cristãos gozam do relacionamento de Deus 

com eles. Nossos templos (corpos) não são verdadeiramente nossos, mas deverão 

ser submetidos aquele que vive em nós. Deus pagou por nós, e tem direito de 

esperar que o glorifiquemos com todo nosso ser. Sua presença não deixa lugar 

para o pecado em nossas vidas. 

 

Aplicação: Glorifique a Deus hoje, lembrando-se de que ele o comprou. 

 

 

 

09 de Maio                                                                                     Dia 128 

Leituras: Marcos 6.45-56; 1Coríntios 7.1-9; Salmo 109.21-31;  

Provérbios 27.8-14; 1Samuel 5-7. 

 

Versículo do Dia: “O prudente vê o mal e esconde-se; mas os simples passam 

adiante e sofrem a pena” (Provérbios 27.12).  

 

Reflexão: Dagom contra Jeová (1Samuel 5). Os filisteus derrotaram Israel numa 

batalha e roubaram a arca da aliança, a obra mais preciosa existente em Israel. 

Pensando terem vencido o Deus de Israel, eles colocaram seu propiciatório junto 

a seu deus, Dagom. O pobre e desamparado Dagom perdeu sua cabeça. . . e suas 

mãos! Jeová demonstrou seu poder e sua santidade. Nem os deuses nem o povo 

da Filistia puderam permanecer na presença de Deus. 

 

Aplicação: Prepare um lugar para Deus em sua vida; mantenha o pecado fora! 

 

 

 

10 de Maio                                                                                     Dia 129 

Leituras: Marcos 7.1-13; 1Coríntios 7.10-16; Salmo 110;  

Provérbios 27. 15-21; 1Samuel 8-10. 

 

Versículo do Dia: “E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos 

de homens” (Marcos 7.7). 

 

Reflexão: Brechas Humanas na Lei Divina (Marcos 7.1-13). Jesus responde ao 

ataque dos fariseus, reprovando seu abuso da lei de Deus. Pois eles erradamente 

obrigaram, quando Deus não o fez, até exaltando a tradição humana acima da lei 

Divina. A consequência curiosa de seu ensinamento da tradição o havia feito. Um 

homem podia ser liberado de responsabilidades (por exemplo, sustentar os pais) 

usando uma brecha farisaica. O homem não tem direito de abrir brechas na lei de 

Deus! 

 

Aplicação: Obedeça cuidadosamente e ensine a vontade de Deus, não a tradição 

humana. 

 

 

 

11 de Maio                                                                                     Dia 130 

Leituras: Marcos 7.14-23; 1Coríntios 7.17-24; Salmo 111;  

Provérbios 27.22-27; 1Samuel 11-12. 

 

Versículo do Dia: “Tão-somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de 

todo o vosso coração; pois vede quão grandiosas cousas vos fez” (1Samuel 

12.24). 

 

Reflexão: Grandiosas Coisas Ele Fez (1Samuel 12). Quando Saul foi coroado o 

primeiro rei de Israel, Samuel fez um forte apelo à fidelidade da nação. Havia 

perigo de que eles pudessem imitar as nações vizinhas em mais coisas do que seu 

estilo de governo. Samuel lembrou-os do grande poder e providência de Deus. Se 

pensarmos nas mesmas coisas, acharemos mais fácil servir ao Senhor fielmente. 

 

Aplicação: Medite nas grandes coisas que Deus fez por você. 

 

 

 



 

 

 

 

12 de Maio                                                                                     Dia 131 

Leituras: Marcos 7.24-30; 1Corintios 7.25-35; Salmo 112;  

Provérbios 28.1-7; 1Samuel 13-14. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o 

perverso, nos seus caminhos ainda que seja rico” (Provérbios 28.6). 

 

Reflexão: “Fui Forçado” a Pecar (1Samuel 13.12). Saul era culpado. Ele tinha 

agido sem a aprovação de Deus, ao oferecer um sacrifício sem Samuel. Quando 

Samuel chegou e o interrogou, Saul explicou a pressão da situação e disse que se 

sentiu forçado a fazê-lo. Deus não aceitou sua desculpa, nem aceita as nossas 

desculpas quando dizemos que “não pudemos evitar”. Ele sabe a verdade 

(1Coríntios 10.13). 

 

Aplicação: Aceite a responsabilidade por seus próprios atos. Quando pecar, 

procure humildemente o perdão de Deus. 

 

 

 

 

13 de Maio                                                                                      Dia 132 

Leituras: Marcos 7. 31-37; 1Coríntios 7.36-40; Salmo 113;  

Provérbios 28.8-14; 1Samuel 15-16. 

 

Versículo do Dia: “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas 

o que as confessa e deixa alcançará misericórdia” (Provérbios 28.13). 

 

Reflexão: Obedecer é Melhor do que Pedir Desculpas (1Samuel 15.22-23). 

Saul tornou a errar, desta vez, por não obedecer inteiramente as instruções de 

Deus. Ele procurou um meio para justificar sua ação, e se ofereceu para fazer um 

sacrifício. Deus esperava sacrifício quando as pessoas pecavam, mas o que ele 

queria, na verdade, era que eles evitasse totalmente o pecado. 

 

Aplicação: Peça desculpas por seus pecados e trabalhe para não repeti-los! 

 

 

 

 

 

14 de Maio                                                                                       Dia 133 

Leituras: Marcos 8.1-10; 1Coríntios 8; Salmo 114;  

Provérbios 28. 15-21; 1Samuel 17. 

 

Versículo do Dia: O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se 

ajunta a vadios se fartará de pobreza” (Provérbios 28.19). 

 

Reflexão: Deus e Golias (1Samuel 17). Ouvimos bastante sobre Davi e Golias, 

um dos grandes exemplos de fé, no Velho Testamento. Para que não percamos a 

aplicação, pode nos ajudar em certas ocasiões considerar essa história do ponto de 

vista de Deus. Davi sabia disso e aceitou que Deus o usasse para a vitória. 

Precisamos de uma fé tão forte como a fé do jovem Davi. 

 

Aplicação: Procure a ajuda de Deus para vencer seus “gigantescos” problemas. 

 

 

 

 

15 de Maio                                                                                    Dia 134    

Leituras: Marcos 8.11-21; 1Coríntios 9.1-10; Salmo 115;  

Provérbios 28. 22-28; 1Samuel 18-19. 

 

Versículo do Dia: “Aqueles que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, 

mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria” (Provérbios 28.22). 

 

Reflexão: Compare Deus com os Ídolos (Salmo 115). Observe esta descrição 

dos ídolos sem poder, lembrando-se de que o ídolo mais popular de nossa 

sociedade é o dinheiro (Colossenses 3.5). “Prata e ouro são os ídolos deles, obras 

das mãos de homens. Têm boca, e não falam, têm olhos, e não vêem; têm ouvidos 

e não ouvem; têm nariz, e não cheiram. Suas mãos não apalpam ; seus pés não 

andam; som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que 

os fazem, e quantos neles cofiam” (Salmo 115.4-8). 

Aplicação: Lembre-se: “No céu está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada” 

(Salmo 115.3). 

 

 

 



 

 

 

16 de Maio                                                                                       Dia 135 

Leituras: Marcos 8.22-30; 1Coríntios 9.11-18; Salmo 116;  

Provérbios 29.1-7; 1Samuel 20. 

 

Versículo do Dia: “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios comigo? 
(Salmo 116.12). 

 

Reflexão: Sirva a Deus por Causa da Misericórdia de sua Salvação (Salmo 

116). O salmista oferece sua adoração, sacrifício e devoção a Deus por causa da 

sua gratidão pela misericórdia de Deus. Quando contemplamos a graça e a 

bondade que deus tem demonstrado para conosco, não faremos menos do que isso. 

Desde que somos abençoados com uma revelação clara da graça de Deus, parece 

pelo menos correto retribuímos com nosso amor a Deus. 

 

Aplicação: dê graças a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Agradeça-lhe através 

de suas palavras e ações durante este dia. 

 

 

 

17 de Maio                                                                                     Dia 136 

Leituras: Marcos 8.31-9.1; 1Coríntios 9.19-27; Salmo 117;  

Provérbios 29.8-14; 1Samuel 21-22. 

 

Versículo do Dia: “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder 

a sua alma” (Marcos 8.36). 

 

Reflexão: Seguindo Jesus (Marcos 8.34). Para ser um discípulo de Jesus é 

preciso: 

1. Desejo: “Se alguém quer vir após mim”. 

2. Negação: “A si mesmo se negue”. 

3. Determinação: “Tome a sua cruz”. 

4. Direção: “E siga-me”. 

 

Se damos menos que isso, não somos discípulos verdadeiros! 

Aplicação: Resolva-se hoje a seguir Jesus ao longo de todo este dia e de todos os 

outros dias. 

 

 

 

18 de Maio                                                                                       Dia 137 

Leituras: Marcos 9. 2-13; 1Coríntios 10.1-13; Salmo 118.1-14;  

Provérbios 29.15-21; 1Samuel 23-24. 

 

Versículo do Dia: “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia” 
(1Coríntios 10.12). 

 

Reflexão: Coisas Escritas para Nossa Instrução (1Coríntios 10.1-13). O 

apostolo Paulo mostra o valor dos exemplos do Velho Testamento, quando se 

refere aos erros dos israelitas. Depois que eles foram salvos da servidão no Egito, 

e a despeito da alimentação espiritual dada por Deus, eles retornaram ao pecado e 

foram punidos. Lições para nós: 

1. Fique atento para não pecar. 

2. Há sempre uma saída para escapar do de qualquer tentação. 

 

Aplicação: Você vai ser tentado hoje. Ache o livramento que Deus proveu. 

 

 

 

19 de Maio                                                                                      Dia 138 

Leituras: Marcos 9.14-29; 1Coríntios 10.14-22; Salmo 118.15-29;  

Provérbios 29.22-27; 1 Samuel 25. 

 

Versículo do dia: “A sabedoria do homem o abaterá, mas o humilde de espírito 

obterá honra” (Provérbios 29. 23). 

 

Reflexão: Escolha um Mestre (1Coríntios 10.14-22). A idolatria era um grande 

problema, nos dias do apostolo Paulo, por isso ele lembrava aos seus irmãos que 

para servir a Cristo era preciso romper definitivamente com os ídolos. Um cristão 

podia ficar em cima do muro entre o bem e o mal. A idolatria é um grande 

problema nos nossos dias. Há grande tentação para seguirmos as coisas do mundo, 

enquanto tentamos servir a Cristo. Não dará certo. Temos que escolher um só 

Mestre. 

 

Aplicação: “Portanto, meus amados, fugi da idolatria” (1Coríntios 10.14). 

 

 

 



 

 

 

20 de Maio                                                                                      Dia 139 

Leituras: Marcos 9.3—37; 1Coríntios 10.23-33; Salmo 119.1-16;  

Provérbios 30.1-6; 1 Samuel 26-27. 

 

Versículo do Dia: “Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei perfeito” 

(Salmo 119.15). 

 

Reflexão: A Beleza da Palavra de Deus (Salmo 119). O programa de hoje nos 

leva ao mais longo dos Salmos. É um poema lindamente construído em exaltação 

do valor da palavra de Deus. O Salmo é dividido em 22 seções, cada uma indicada 

por uma letra do alfabeto hebraico, cada versículo começa com a letra que indica 

sua seção. O Salmo 119 é um poema em acróstico elaborado, lembrando-nos da 

grandeza da palavra revelada de Deus. Está cheios de louvor a Deus pela sua 

sabedoria e amor, ao dar-nos as Escrituras. 

 

Aplicação: Agradeça a Deus pela dádiva de sua palavra. 

 

 

 

 

21 de Maio                                                                                      Dia 140 

Leituras: Marcos 9.36-50; 1Coríntios 11.1-16; Salmo 119.17-32;  

Provérbios 30.7-14; 1 Samuel 28-29. 

 

Versículo do Dia: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as 

maravilhas da tua lei” (Salmo 119.18). 

 

Reflexão: Arrependendo-se do Íntimo (Marco 9.43-50). O inferno é um lugar 

horrível  que tem que ser evitado a todo custo. Jesus salienta este fato com uma 

série de ilustrações para mostrar as mudanças radicais, necessárias para voltarmo-

nos para o Senhor. Qualquer coisa que nos tirará do caminho do céu tem que ser 

cortada fora. Estilos de vida pecaminosos têm que ser abandonados. Temos que 

parar de andar em pecado e começar a caminhar como filhos da luz. 

 

Aplicação: Examine-se. Cortou fora o seu pecado! 

 

 

 

 

22 de Maio                                                                                     Dia 141 

Leituras: Marcos 10.1-12; 1Coríntios 11.17-26; Salmo 119.33-48;  

Provérbios 30.15-20; 1Samuel 30-31. 

 

Versículo do Dia: Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e 

vivifica-me no teu caminho” (Salmo 119.37). 

 

Reflexão: Relembrando a Morte de Cristo (1Coríntios 11.23-26). Num esforço 

para restaurar a reverencia na adoração dos discípulos em coríntios, Paulo 

lembrou-os do significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor serve como uma 

proclamação da morte de Jesus com uma esperança da sua volta (v,26). Quando 

observamos esta comemoração, devemos participar com apreciação reverente do 

sacrifício de Jesus. 

 

Aplicação: Agradeça a Deus pelo sacrifício de seu Filho. 

 

 

 

 

23 de Maio                                                                                      Dia 142 

Leituras: Marcos 10.13-22; 1Coríntios 11.27-34; Salmo 119.49-64;  

Provérbios 30.21-28; 2Samuel 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Considero os meus caminhos e volto os meus passo para 

os teus testemunhos” (Salmo 119.59). 

 

Reflexão: Reverencia à Mesa do Senhor (1Coríntios 11.27-34). Paulo agora 

constrói sobre a base já estabelecida. A ceia do Senhor, como uma comemoração 

do sacrifício de Jesus, tem que ser observado com solene reverencia. A futilidade 

rebaixa a comemoração e condena a pessoa descuidada. Nosso modo de participar 

tem que refletir nosso respeito pelo Senhor e nossa apreciação de seu grande e 

abnegado sacrifício. Quando comungamos com Jesus e seus discípulos em 

recordação de sua morte, devemos levar isso a sério. 

 

Aplicação: Examine suas atitudes para com Deus. 

 

 

 



 

 

 

 

24 de Maio                                                                                      Dia 143 

Leituras: Marcos 10.23-31; 1Coríntios 12.1-1; Salmo 119.65-80;  

Provérbios 30.29-33; 2Samuel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me para 

que aprenda os teus mandamentos” (119.73). 

 

Reflexão: As Pessoas Chegam com Manuais de Instrução (Salmo 119.73). 

Quantas  vezes você teve dificuldades em utilizar um produto porque você não se 

deu ao trabalho de ler as instruções! Será que você está dirigindo sua vida assim! 

Não tente dirigir sua vida sozinho, antes leia as instruções de Deus antes que tudo 

dê errado!  

 

Aplicação: Leia e siga as instruções de seu Fabricante. 

 

 

 

 

25 de Maio                                                                                  Dia 144 

Leituras: Marcos 10.32-45; 1Coríntios 12.12-20; Salmo 119.81-96;  

Provérbios 31.1-9; 2Samuel 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria 

eu perecido na minha angústia” (Salmo 119.92).  

 

Reflexão: Uma Chave para Sobreviver à Aflição (Salmo 119.92). As 

dificuldades aparecem em nossas vidas, elas variam de tipo, de frequência e de 

intensidade, mas acontecem com todos nós. Alguns usam suas provações para 

desculpar-se de sua rebelião contra Deus. Outros usam-nas construtivamente, para 

reforçar a fé e melhorar o seu caráter pessoal. Temos que escolher se usaremos 

nossas lutas como pedra de tropeço ou degraus de pedra. 

 

Aplicação: Decida aprender com suas aflições, usando-as como meio de 

crescimento espiritual. 

 

 

 

 

 

26 de Maio                                                                                 Dia 145 

Leituras: Marcos 10.46-52; 1Coríntios 12.1-13; Salmo 119.97-112;  

Provérbios 31.10-16; 2Samuel 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, 

até ao fim” (Salmo 119.112). 

 

Reflexão: Uma Bela Mulher (Provérbios 31.10-16). A definição de Deus da 

beleza, frequentemente, difere dos padrões humanos. Uma mulher de valor: 

1. Apoia seu marido 

2. Trabalhar esforçadamente 

3. Provê as necessidades de sua família 

 

Aplicação: Apesar dos esforços em nossa sociedade para diminuir o valioso 

papel das mulheres, mostremos fé para seguir o padrão que Deus revelou. 

 

 

 

 

27 de Maio                                                                                Dia 146 

Leituras: Marcos 11.1-14; 1Coríntios 13; Salmo 119. 113-128;  

Provérbios 31. 17-23; 2Samuel 9-10. 

 

Versículo do Dia: Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva; não 

permita que a minha esperança me envergonhe” (Salmo 119.116). 

 

Reflexão: O Amor Definido em Ação (1Coríntios 131-8). O amor é mais do 

que atitude ou atração, ele é ação. Examine a aplicação das palavras de Paulo, 

em 1 Coríntios 13.4-8. O amor engloba todas as qualidades que deveriam ser 

aparentes na vida de um filho de Deus. 

 

Aplicação: Mostre amor conforme seu modo de viver. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

28 de Maio                                                                                    Dia 147 

Leituras: Marcos 11.15-26; 1Coríntios 14.1-9; Salmo 119.129-144;  

Provérbios 31.24-31; 2 Samuel 11-12. 

 

Versículo do Dia: “Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima” 
(Salmo 119.140). 

 

Reflexão: Jesus Purifica o Templo (Marcos 11.15-19). Temos tantas vezes 

visto um retrato deformado de Jesus, como fraco, de fala mansa. O retrato 

verdadeiro da Bíblia  é muito diferente. Esse mesmo Jesus, agora, possui todo 

poder, e levará os ímpios a um julgamento de ira. 

 

Aplicação: Certifique-se de que o templo de sua vida está limpo, de modo que 

Jesus não tenha que limpá-lo em ira! 

 

 

 

 

29 de Maio                                                                                   Dia 148 

Leituras: Marcos 11. 27-33; 1Coríntios 14.10-19; Salmo 119. 145-160; 

Eclesiastes 1.1-8; 2Samuel 13-14. 

 

Versículo do Dia: “As tuas palavras são em tudo verdade desde o principio, e 

cada um dos teus justo juízos dura para sempre” (Salmo 119.160). 

 

Reflexão: A Vida Segue (Eclesiastes 1.1-8). Se nossa sabedoria for limitada à 

observação de fenômenos da natureza, nossa existência se torna uma vida sem 

graça. Viva sua vida sabendo que no final o espírito voltará para Deus 

(Eclesiastes 12.1). 

 

Aplicação: Ande hoje com sua vida vista na perspectiva da eternidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de Maio                                                                                Dia 149  
Leituras: Marcos 12.1-12; 1Coríntios 14.20-26; Salmo 119. 161-176;  

Eclesiastes 1. 9-11; 2Samuel 15-16. 

 

Versículo do Dia: “Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes 

despojos” (Salmo 119.162). 

 

Reflexão: Rejeitando os Servos e o Filho (Marcos 12.1-12). A parábola de 

Jesus sobre os perversos lavradores da vinha reflete especialmente as atitudes 

dos chefes judeus para com ele. Eles rejeitaram os mensageiros de Deus e 

finalmente rejeitaram o filho de Deus. Tristemente, as mesmas atitudes tem sido 

refletidas por judeus e gentios que não receberam Jesus Cristo. 

 

Aplicação: Submeta-se humildemente ao Filho de Deus. 

 

 

 

31 de Maio                                                                                    Dia 150 

Leituras: Marcos 12.13-17; 1Coríntios 14.27-40; Salmo 120; 

Eclesiastes 1.12-18; 2Samuel 17-18. 

 

Versículo do Dia: “Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em 

todas as igrejas dos santos” (1Coríntios 14.33). 

 

Reflexão: Edificando de Acordo com: (1Coríntios 14. 27-40). Ainda que nem 

todas as minúcias da assembleia descrita aqui se repitam hoje em dia, esta 

passagem bem ilustra alguns princípios importantes, incluindo-se: 

1. Uso dos dons para edificar o corpo 

2. Reconhecimento de que Deus traz paz  e não confusão. 

3. Observação da vontade de Deus que as mulheres estejam sujeitas aos 

homens. 

4. Pratica da ordem na adoração de Deus. 

 

Aplicação: Use suas habilidades para glorificar reverentemente a Deus. 


