
 

  

 

 

 
 

 

 

 

01 de Novembro                                                                            Dia 304 

Leituras: João 7. 32-39; Tiago 1. 19-27; Salmo 105. 23-45;  

Provérbios 26. 1-6; Miquéias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente 

ouvinte, enganando-vos a vós mesmo” (Tiago 1. 22). 

 

Reflexão: “Tornai-vos, Pois, Praticantes da Palavra” (Tiago 1. 21-27). O  

mundo está cheio de pessoas que falam muito sobre ideias, mas nunca se mexem 

para mudar suas vidas. Tiago reconheceu que as igrejas também podem ficar 

cheias de tais pessoas. Ele adverte sobre aqueles que saem de um lugar de 

adoração elogiando um “bom sermão”, mas que passam a semana sem aplicar 

essa mensagem. O evangelho tem como mudar-nos de dentro para fora! 

 

Aplicação: Seja um praticante e não somente ouvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 de Novembro                                                                          Dia 305 

Leituras: João 7. 40-53; Tiago 2. 1-13; Salmo 106. 1-27;  

Provérbios 26. 7-12; Miquéias 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas” (Tiago 2.1). 

 

Reflexão: Como Viver sem Preconceito? (Tiago 2. 1-13). O autor põe à vista 

as raízes da discriminação injusta, mostrando que ela começa com o preconceito. 

Se os ricos são bajulados e os pobres desprezados, somos “juízes tomados de 

perversos pensamentos” (v, 4). Quando tal preconceito leva a ação de mostrar 

parcialidade, pecamos ativamente (v, 9). Não há nenhum lugar no plano de Deus 

para o tipo de preconceito racial e social que, as vezes, perturba nosso mundo.  

 

Aplicação: Examine suas atitudes. Livre-se dos preconceitos ímpios. 

 

          

 

 

03 de Novembro                                                                            Dia 306 

Leituras: João 8.1-12; Tiago 2. 14-26; Salmo 106. 28-48;  

Provérbios 26. 13-19; Miquéias 6-7. 

 

Versículo do Dia: “Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não 

por fé somente.” (Tiago 2. 24) 

 

Reflexão: A Fé Sem Obras é Morta (Tiago 2. 14-26). A despeito do claro 

ensinamento desta passagem, algumas pessoas continuam a ensinar que a 

salvação é pela fé somente, independentemente de qualquer ação por parte 

daquele que crê. Tiago não poderia ter sido mais claro! Temos que ser 

cuidadoso, contudo, para não aplicar este trecho de maneira estreita demais. O 

princípio aqui se aplica às ações necessárias a tornar-se cristão, mas também 

inclui a obediência contínua dos filhos de Deus (vs. 14-16). 

 

Aplicação: Continue trabalhando! 

 

 

 

 



 

 

 

04 de Novembro                                                                           Dia 307 

Leituras: João 8.13-20; Tiago 3.1-12; Salmo 107. 1-22;  

Provérbios 26. 20-28; Naum 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Porque todos tropeçamos em muitas cousas. Se alguém 

não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo corpo” 

(Tiago 3.2).  

 

Reflexão: Dominando a Língua (Tiago 3.1-12). A língua é a ferramenta mais 

poderosa do homem, e tem sido chamada de “o mais mortal dos instrumentos”. 

As palavras levam as pessoas a mudança política e, o que é mais importante, a 

transformação espiritual (Rm 1.15-16). As palavras podem, também, causar 

danos irreparáveis. Tiago sugere que não há maior desafio na vida do que  

manter a língua com rédea curta. 

 

Aplicação: Pese bem cada palavra antes de dizê-la. 

 

 

 

 

05 de Novembro                                                                            Dia 308 

Leituras: João 8. 21-29; Tiago 3. 13-18; Salmo 107. 23-42;  

Provérbios 27. 1-7; Habacuque 1-3. 

 

Versículo do Dia: “O Senhor, por, está no seu santo templo; cale-se diante 

dele toda a terra” (Habacuque 2. 20). 

 

Reflexão: Perguntando a Deus “Por que” (Habacuque 1-3). O profeta estava 

angustiado pela visível injustiça do mundo corrompido. Seu livro recorda suas 

perguntas e as respostas de Deus sobre a justiça e a equidade. Enquanto você lê 

este pequeno livro, note a vontade de Habacuque de ouvir e aceitar as respostas 

de Deus. Temos que imitar sua reverência quando procuramos entender a 

vontade de Deus.  

 

Aplicação: Quando você procura entender um mundo injusto, lembre-se de que 

o Senhor ainda domina no seu santo templo. Nem sempre podemos ver o seu 

plano, mas ele está no comando! 

 

 

 

 

 

06 de Novembro                                                                            Dia 309 

Leituras: João 8. 30-36; Tiago 4. 1-10; Salmo 108;  

Provérbios 27. 8-14; Sofonias 1-3.  
 

Versículo do Dia: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8.32). 
 

Reflexão: A Atitude dos Discípulos Para Com a Verdade  (João 8. 31-32).           

Os discípulos de Jesus permanecem na sua palavra. Encorajando tal fidelidade, 

Jesus mostra alguns pontos de grande importância sobre a Verdade que ele 

revelou. Preste atenção nas ideias principais do versículo 32; 

 Você: Os indivíduos têm uma grande responsabilidade. 

 Poderá: Jesus espera que aprendamos sua vontade, se quisermos. 

 Saber: A verdade é “compreensível”. 

 Verdade: Não é alguma ideia ambígua e indefinida. Jesus fala da verdade 

como sendo uma coisa compreensível e objetiva. 

 Livre: A liberdade espiritual vem somente pelo conhecimento da verdade. 

Aqueles que sugerem que a verdade está fora de alcance estão dizendo que não 

podemos ser libertos do pecado. Se não podemos conhecer a verdade, então 

Jesus é um mentiroso, que morreu em vão. 
 

Aplicação: Dedique, hoje, algum tempo a aprender a verdade. 

 
 

 

07 de Novembro                                                                            Dia 310 

Leituras: João 8.37-47; Tiago 4.11-17; Salmo 109.1-20;  

Provérbios 27.15-21; Ageu 1-2. 
 

Versículo do Dia: “Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz 

nisso está pecando” (Tiago 4. 17). 
 

Reflexão: Amanhã (Tiago 4. 13-17). É comum fazerem-se bons planos para 

muitos amanhãs, quase sempre, com pouca ou nenhuma preparação para a 

eternidade. Tiago adverte sobre os perigos de tal falta de visão. O amanhã 

depende inteiramente da vontade de Deus. Presumir que teremos um amanhã é 

uma vanglória arrogante. Hoje se apresentam as oportunidades para fazermos o 

bem. Negligenciar estas oportunidades é pecaminoso. 
 

Aplicação: Faça o bem hoje. Lembre-se de que os planos para o amanhã 

dependem da vontade de Deus. 

 

 



 

 

 

08 de Novembro                                                                            Dia 311 

Leituras: João 8. 48-59; Tiago 5. 1-12; Salmo 109. 21-31;  

Provérbios 27. 22-27; Zacarias 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a 

minha palavra, não verá a morte, eternamente” (João 8. 51). 

 

Reflexão: “Antes que Abraão Existisse, Eu Sou” Palavra de Jesus (João 

8.58). Muitos Judeus tropeçaram nas declarações de Jesus a respeito de sua 

Divindade. Eles estendiam claramente a declaração de sua existência eterna 

como sendo uma declaração de divindade, porém não queriam aceitar essa 

conclusão. Muitos, hoje, também rejeitam Jesus como o Filho de Deus. Eles 

podem vê-lo como um grande profeta, ou até mesmo chama-lo “um deus”. 

Porém, não reconhecem sua existência eterna como Deus. Assim, negando a 

Jesus, eles estão negando a si mesmos o acesso à salvação que ele oferece. (João 

8.24). 

 

Aplicação: Reconheça Jesus como o Filho de Deus, não só em palavras, mas por 

ações de reverente obediência. 

 

 

 

 

09 de Novembro                                                                            Dia 312 

Leituras: João 9.1-12; Tiago 5.13-20; Salmo 110;  

Provérbios 28.1-7; Zacarias 3-4. 

 

Veículo do Dia: “Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo” (João  9.5). 

 

Reflexão: Curador de Segueira (João 9. 1-10). Para salientar seu papel como 

luz do mundo, Jesus curou um cego. O homem obedeceu as instruções de Jesus 

sem hesitação e a vista lhe foi dada. O barro e a lavagem não tinham poder de 

cura, porém eles foram exigidos pela vontade de Jesus. Hoje em dia, a água do 

batismo não tem poder em si mesma, mas é exigids, pela vontade de Deus, 

daqueles que querem “ser curados” do pecado. 

 

Aplicação:  Você ainda está na escuridão? Permita que Jesus o cure. 

 

 

 

 

 

 

10 de Novembro                                                                            Dia 313 

Leituras: João 9. 13-23; 1Pedro 1. 1-12; Salmo 111;  

Provérbios 28. 8-14; Zacarias 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Feliz o homem constante no temor de Deus; mas o que 

endurece o coração cairá no mal” (Provérbios 28. 14). 

 

Reflexão: Reverencia Diante de Deus (Provérbios 28. 14). O orgulho é uma 

coisa muito perigosa. Mesmo as pessoas que fazem muitas coisas boas podem 

tornar-se orgulhosas e não desejarem mudar. Deus espera contínua reverência 

diante dele, quando procuramos sua palavra e examinamos nossos próprios 

corações. Nosso estudo da Bíblia tem que ser mais do que um simples estudo 

escolar, ou estudo para ensinar os outros. Primeiro, temos que permitir que Deus 

nos ensine. Isto significa estudar de mente aberta e mudando-nos quando Deus 

diz que precisamos mudar. 

 

Aplicação: Estude hoje a Bíblia para saber o que Deus espera de você. 

 

 

 

  11 de Novembro                                                                           Dia 314     
Leituras: João 9. 24-34; 1Pedro 1. 13-25; Salmo 112;  

Provérbios 28. 15-21; Zacarias 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, 

tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento” (1 Pedro 

1. 15). 

 

Reflexão: Seja Santo Porque Jesus Morreu (1 Pedro 1. 13-19). Pedro faz um 

apelo por um viver baseado em:  

1.    A santidade de Deus (vs, 15-16;  

2.    A justiça de Deus (v, 17);  

3.    O preço da redenção: o sangue de Cristo (vs, 18-19).  

A mensagem deveria ser clara: Deus não nos criou e redimiu para que 

pudéssemos jogar fora nossas vidas no pecado. Ele quer que sejamos puros. 

 

Aplicação: “Tornai-vos santos vós mesmo em todo vosso procedimento. ” 

 

 

 



 

 

12 de Novembro                                                                            Dia 317 

Leituras: João 9. 35-41; 1 Pedro 2. 1-12; Salmo 113;  

Provérbios 28. 22-28; Zacarias 9-10. 
 

Versículo do Dia: “Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois 

edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 

sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo” (1 

Pedro 2.5). 
 

Reflexão: Somos: Pedra Angular ou Pedra de Tropeço? (1 Pedro 2.4-10). 

Pessoas diferentes veem Jesus de modo diferente. Para muitos, ele é uma pedra 

de tropeço, um incômodo embaraçoso no seu caminho. Para outros, ele é a pedra 

angular do alicerce sobre a qual a vida é edificada. Pedro nos lembra deste 

contraste fundamental entre os discípulos de Jesus e o mundo. Se temos um 

alicerce diferente é claro que seremos diferentes em toda a nossa estrutura. Esta 

diferença aparecerá na maneira em que vivemos. Os cristãos não agem como 

servos de Satanás! 
 

Aplicação: Certifique-se de que estás construindo sobre o alicerce certo. 

 

 
 

13 de Novembro                                                                            Dia 316 

Leituras: João 10. 1-6; 1 Pedro 2. 13-25; Salmo 114;  

Provérbios 29. 1-7; Zacarias 11-12. 
 

Versículo do Dia: “Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do 

bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos” (1 Pedro 2. 15). 
 

Reflexão: Seguindo os Seus Passos (1 Pedro 2. 18-25). Jesus viveu uma vida 

sem pecado, no meio de um mundo mau. Essa ausência de pecado qualificou-o 

para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados (Hebreus 10. 10). Pedro 

salienta outro benefício da ausência de pecado em Cristo: ele nos capacita a 

viver pela justiça. O valor da vida de Cristo não termina quando nossos pecados 

são perdoados no batismo (Atos 2. 38; 22. 16). Ele continua, quando 

enfrentamos tentações no dia-a-dia (1 João 1. 9). Tiramos força de seu exemplo 

de paciência na desgraça. O escritor de Hebreus descreve a vitória de Jesus 

também por: 1. Destruir o Diabo, 2. Livrar-nos da servidão do pecado e 3. 

Ajudar aqueles que são tentados (Hebreus 2. 14-18). 
 

Aplicação: Enfrente as aflições de hoje com o auxílio do exemplo perfeito de 

Jesus Cristo. 

 

 

 

 

14 de Novembro                                                                            Dia 317 

Leituras: João 10. 7- 21; 1 Pedro 3. 1-12; Salmo 115;  

Provérbios 29. 8-14; Zacarias 13-14. 

 

Versículo do Dia: “Eu sou o bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas 

ovelhas” (João 10. 10). 

 

Reflexão: Jesus deu a Vida por suas Ovelhas (João 10. 7-21). Quando 

descreve a fidelidade do bom pastor, Jesus ressalta um ponto importante sobre 

seu sacrifício através da morte. Ele morreu por sua própria escolha. Sua vida 

não lhe foi tirada por homens pecadores. Ele não morreu por imposição de seu 

Pai. Jesus escolheu sacrificar-se por suas ovelhas. Sua morte não foi a derrota de 

um plano fracassado, mas a conclusão do plano Divino vitorioso. 

 

Aplicação: Entregue-se voluntariamente ao serviço do Senhor. Ele se deu 

voluntariamente por você. 

 

 

 

15 de Novembro                                                                            Dia 318 

Leituras: João 10. 22-30; 1 Pedro 3. 13-22; Salmo 116;  

Provérbios 29. 15-21; Malaquias 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento” 
(Malaquias 2. 1). 

 

Reflexão: O que Espera de Seus Sacerdotes (Malaquias 2. 4-09). Uma vez que 

todos os seguidores de Cristo são sacerdotes (2 Pedro 2.5), podemos aprender 

com o que Deus esperava dos sacerdotes levitas:  

“... com efeito, ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira 

instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios: andou 

comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios 

do sacerdote devem agradar o conhecimento ...” 

 

Aplicação: Ande com Deus em paz e retidão. Trabalhe para tirar outros da 

perversidade. 

 

 

 

 



 

 

 

16 de Novembro                                                                            Dia 319 

Leituras: João 10. 31-42; 1 Pedro 4. 1-11; Salmo 117;  

Provérbios 29. 222-27; Malaquias 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Sede, mutualmente, hospitaleiros, sem murmuração”                           
(1 Pe 4.9). 

 

Reflexão: A Bênção da Hospedagem (1 Pedro 4.9). O progresso das 

tecnologias tornou cada vez mais fácil para as pessoas viverem em vazios 

sociais. A televisão e os jogos eletrônicos roubam de nós, e dos filhos, 

oportunidades de conversar com outros. Mais do que nunca, precisamos 

obedecer as instruções de Pedro para sermos hospitaleiros, sem resmungar.     

Não podemos fazer muito para ajudar outros a conhecerem o Senhor, se não      

os conhecemos. 

 

Aplicação: Faça planos hoje para convidar alguém para uma refeição ou passar 

uma tarde para se conhecerem melhor. 

 

 

 

 

17 de Novembro                                                                            Dia 320 

Leituras: João 11. 1-16; 1Pedro 4. 12-19; Salmo 118. 1-14;  

Provérbios 30. 1-6; 1Crônicas 1. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no 

homem” (Salmo 118. 8). 

 

Reflexão: Confie no Senhor (Salmo 118. 1-14). Na medida em que os humanos 

avançam na compreensão do mundo material, muitas velhas superstições são 

postas fora. Algumas pessoas têm varrido Jeová, justamente com os mitos dos 

deuses pagãos. Talvez, agora mais do que nunca, a forte fé em Deus esteja 

debaixo de ataque. Temos que nos lembrar que, em todos os avanços da ciência 

moderna, o Deus do céu não foi destronado. Ainda “melhor é buscar refúgio no 

Senhor do que confiar no homem.” 

 

Aplicação: Lembre-se de que Deus responde o que a ciência não pode! 

 

 

 

 

 

 

18 de Novembro                                                                           Dia 321 

Leituras: João 11. 17-27; 1 Pedro 5; Salmo 118. 15-29;  

Provérbios 30. 7-14; 1 Crônicas 2-3. 

 

Versículo do Dia: “Humilha-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para 

que ele, em tempo oportuno, vos exalte” (1 Pedro 5. 6). 

 

Reflexão: “Cercar-se Todos de Humildade (1 Pedro 5. 5-11). Nossa sociedade 

engrandece o indivíduo e muitas vezes recompensa a arrogância e o orgulho. 

Deus espera que resistamos a tais tentações, enquanto mostramos humildade é 

importante em nossas relações com Deus, com a família, com os irmãos e irmãs 

em Cristo, vizinhos e colegas de trabalho e de escola. Não podemos esquecer 

nunca de que precisamos de Deus. Quando apreciamos esta dependência, é 

difícil olhar de cima para os outros! 

 

Aplicação: Medite sobre a oração de Pedro: “A ele seja o domínio, pelos 

séculos dos séculos. Amém” (1 Pedro 5. 11). 

 

 

 

19 de Novembro                                                                           Dia 322 

Leituras: João 11. 28-37; 2 Pedro 1. 1-11; Salmo 119. 1-16;  

Provérbios 30. 15-20; 1 Crônicas 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas 

todas as cousas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo 

daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (2 Pedro 1. 3). 

 

Reflexão: Relembrando o Passado/Esquecendo o Passado (2 Pedro 1. 5-11). 

O encorajamento da maturidade espiritual está cheio de conhecimento do 

passado. Ele se lembrou de quão frequentemente ele tropeçou por causa da fé 

imatura, conhecimento incompleto, fraco domínio de si mesmo. Ele nos diz que 

podemos fazer melhor, se ignoramos suas instruções para desenvolver nosso 

caráter. Se ignoramos seu conselho, estaremos esquecendo nosso próprio 

passado. Se voltarmos ao pecado, será porque não avaliamos a natureza horrível 

do mal ou o valor da salvação. 

 

Aplicação: Acrescente as qualidades da natureza divina. 

 

 



 

 

 

20 de Novembro                                                                            Dia 323 

Leituras: João 11. 38-44; 2 Pedro 1. 12-21; Salmo 119. 17-32;  

Provérbios 340. 21-28; 1 Crônicas 6. 

 

Versículo Especial: “Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os 

meus conselheiros” (Salmo 119.24) 

 

Reflexão: “Levado Pelo Espírito” (2 Pedro 1. 21). Os versículos finais de 2 

Pedro 1 contêm importantes comentários sobre os relatos escritos que chamamos 

Escrituras. Note bem:  

1. As mensagens escritas nos lembram o ensino oral (vs. 12-15; 2Ts 2.15). 

2. As mensagens haveriam de viver mais do os mensageiros (v, 15). 

3. As mensagens vieram de testemunhas oculares (vs,16-18). 

4. Seus escritos concordam com os antigos profetas (vs, 19-21). 

5. As escrituras foram dadas pela ação poderosa do Espírito Santo (v.21). A 

palavra traduzida como “movido” ou “levado” aqui sugere uma força 

poderosa, como um vento irresistível (At 27. 15, 17, onde é traduzida de 

maneira diferente, para falar da força motora do vento). 

 

Aplicação: Lembre-se da fonte das Escrituras que você lê. 

 

 

 

21 de Novembro                                                                     Dia 324 

Leituras: João 11. 45-57; 2 Pedro 2. 1-11; Salmo 119. 33-48;  

Provérbios 30. 29-33; 1 Crônicas 7-8. 

 

Versículo do Dia: “É porque o Senhor sabe livrar da provação nos piedosos e 

reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo” (2 Pe 2.9). 

 

Reflexão: Não Renegue o Soberano Deus (2 Pe 2.1-11). Pedro advertiu que os 

falsos mestres sossegadamente se infiltrariam no exército de Deus, para afastar 

alguns justos. Os cristãos podem retornar, e algumas vezes retornam, ao pecado 

“renegando o Soberano Senhor que os resgatou”. Pedro nos previne para que 

fiquemos sempre de guarda contra o pecado. Satanás é ativo, mas “o Senhor 

sabe livrar da provação os piedosos”. 
 

Aplicação: Mantenha a pureza em um mundo impuro. 

 

 

 

 

 

22 de Novembro                                                                           Dia 325 

Leituras: João 12. 1-11; 2 Pedro 2. 21-22; Salmo 119. 49-64; 

Provérbios 31. 1-9; 1 Crônicas 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações 

do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se 

deixem enredar de novo e são vencidos,  

Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro” (2 Pedro 2. 20). 

 

Reflexão: Não Volte! (2 Pedro 2.20). Satanás enganou muitas pessoas com 

doutrinas de falsa segurança. Muitos, hoje, pregam que os cristãos não podem 

decair do Senhor e se perder. A despeito destas modernas tentativas para 

emendar as Escrituras, Pedro diz que existe o perigo de retorna ao pecado. Ele 

insiste conosco para que estejamos em guarda e fiéis a Deus. 

 

Aplicação: Não se embarace novamente no pecado. 

 

 

 

23 de Novembro                                                                    Dia 326 

Leituras: João 12. 12-19; 2 Pedro 3. 1-9; Salmo 119. 65-80;  

Provérbios 31. 10-16; 1 Crônicas 11. 

 

Versículo do Dia: “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a 

julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não 

querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento” 

(2 Pedro). 

 

Reflexão: “Não Querendo que Nenhum Pereça” (2 Pedro 3. 9). Deus está 

esperando. Ele continua adiando o julgamento para permitir que mais pessoas se 

arrependam. Este fato deveria desafiar os pecadores a se arrependerem e os fiéis 

a aproveitarem todas as oportunidades para ensinar. Não sabemos quanto tempo 

de vida nós temos, mas sabemos, sim, o que Deus quer que façamos com este 

tempo. 

 

Aplicação: Aproveite o de dia hoje para se preparar para a eternidade. 

 

 

 

 



 

          

                            

24 de Novembro                                                                       Dia 327 

Leituras: João 12. 20- 26; 2 Pedro 3. 10-18; Salmo 119. 81-96; 

Provérbios 31. 17-23; Crônicas 12-13. 

 

Versículo do Dia: “Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia 

eterno.” (2 Pedro 3.18). 

 

Reflexão: Os Bois Tropeçaram (1 Crônicas 13). Através de toda a história, tem 

havido pessoas querendo engrandecer suas próprias opiniões para determinar o 

que eles pensam que Deus quer. Este capítulo nos lembra que a única maneira de 

saber a vontade de Deus é ouvindo suas palavras (1Corítios 2. 9-11). As 

tentações de Uzá e do povo de Israel podem ter sido boas, porém um ato não 

aprovado trouxe a punição. A morte de Uzá é lembrada para nos ajudar a viver! 

 

Aplicação: Obedeça respeitosamente às instruções Deus. 

 

 

 

 

25 de Novembro                                                                        Dia 328  

Leituras: João 12.27-36; 1 João 1; Salmo 119.97-112;  

Provérbios 31.24-31; 1 Crônicas 14-15. 

 

Versículo do Dia: “Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o 

seu príncipe será expulso.” (João 12.31). 

 

Reflexão: Vitória Diante da Derrota (João 12.27-36). Jesus sentia-se agoniado 

porque a sua morte estava se aproximando, entretanto, ele sabia  

que precisava completar sua missão para glorificar o Pai. Sua morte parecia 

derrota nas mãos de Satanás, mas Jesus sabia que ela, realmente:  

1. Glorificava o Pai;   

2. Julgaria o mundo;  

3. Expulsaria o dominador deste mundo. Derrota? Não para Jesus! 

 

Aplicação: Creia na luz para que você possa ser um filho da luz (João 12.36). 

 

 

 

 

 

 

26 de Novembro                                                                         Dia 329  

Leituras: João 12.37-41; 1 João 2.1-11; Salmo 119.113-128;  

Eclesiastes 1.1-8; 1Crônicas 16. 

 

Versículo do Dia: “Ora, sabemos que o temos conhecido por isto; se 

guardamos os seus mandamentos.” (1 João 2.3). 

 

Reflexão: A Importância de Conhecer Deus (1 João 2.1-11). Como saberemos 

que estamos em comunhão com Deus?  Algumas pessoas estão confiantes, 

porque elas “sentem-se salvas” ou porque sabem que Deus é grande e, portanto, 

creem que elas não podem mais se perderem. Estas ideias humanas perdem o 

ponto claro de 1 João 2.1-11. A continuidade da comunhão com Deus depende 

da continuidade da obediência fiel. Ainda precisamos de sua graça e perdão (veja 

o capítulo 1), mas temos que mostrar, por atos, que amamos de verdade, o 

Senhor. 

 

Aplicação: Guarde sempre os mandamentos do Senhor. 

 

 

 

27 de Novembro                                                                          Dia 330 

Leituras: João 12.42-50; 1 João 2.12-17; Salmo 119.129-144; 

Eclesiastes 1.9-11; 1 Crônicas 17-19. 

 

Versículo do Dia: “Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem 

quem o julgue; a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último 

dia.” (João 12.48). 

 

Reflexão: O Padrão do Juízo Final (João 12.48-50). Muitas pessoas influentes 

acreditam em Jesus porém não mostram sua fé por causa das consequências que 

teriam de enfrentar. Jesus permitiu-lhes escolher, mas lembrou-os das 

consequências de não mostrarem sua fé. Ele disse que suas mensagens eram do 

Pai, e seriam o padrão do julgamento final. Podemos conhece as expectativas de 

Deus. Ele revelou sua vontade a fim de que possamos preparar-nos para 

eternidade. 

 

Aplicação: Pese cuidadosamente as palavras que você lê hoje. Elas estão 

registradas para guiá-lo em direção ao céu. 

 

 

 



 

 

 

28 de Novembro                                                                           Dia 331 

Leituras: João 13. 1-11; 1 João 2. 18-29; Salmo 119. 145-160; 

Eclesiastes 1. 12-18; 1 Crônicas 20-21. 

 

Versículo do Dia: “Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando 

ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos 

envergonhados na sua vinda.” (1 João 2.28). 

 

Reflexão: Confiança na Volta de Jesus (1 João 2.24-29). Antes, João nos 

contou que estaremos em comunhão com Deus se guardarmos sua Palavra (vs. 3-

5). João, agora, salienta que continuemos fiéis no serviço – praticando a justiça – 

para que possamos permanecer nele e que estejamos confiantes quando o 

enfrentarmos na sua volta. O serviço a Cristo, agora, é parte da edificação de 

uma relação eterna com o Senhor. 

 

Aplicação: Mantenha seus olhos na promessa. “E esta é a promessa eterna que 

ele mesmo nos fez” (v. 25). 

 

 

 

29 de Novembro                                                                          Dia 332 

Leituras: João 13. 12-20; 1 João 3. 1-9; Salmo 119. 161-176; 

Eclesiastes 2.1-11; 1 Crônicas 22-23. 

 

Versículos do Dia: “Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, 

como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito; e eis que tudo era 

vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.” 
(Eclesiastes 2. 11). 

 

Reflexão: Vaidade é Correr Atrás do Vento (Eclesiastes 2.11). Este pregador 

tentou encontrar significado “debaixo do sol”. Ele procurou a realização em 

várias atividades que as pessoas de hoje continuam a praticar. Adquiriu riquezas 

e suas luxúrias e gozou de muitos divertimentos. Finalmente, concluiu que 

tudo era vazio e insatisfatório. Ele não quis dizer que coisas ou prazeres são 

maus por si mesmos, mas que elas não fornecem aquilo de que realmente 

necessitamos. 

 

Aplicação: Olhe para “além do sol” para encontrar propósito na vida. 

 

 

 

 

 

30 de Novembro                                                                          Dia 333 

Leituras: João 13.21-30; 1 João 3.10-24; Salmo 120;  

Eclesiastes 2.12-17; 1 Crônicas 24-25. 

 

Versículo do Dia: “Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: 

que nos amemos uns aos outros.” (1 João 3.11) 

 

Reflexão: A Prática do Amor (1 João 3.10-24). O amor é uma função prática 

do povo de Deus. Ele não é meramente algo que sentimos ou um assunto de 

conversa, mas deve ser praticado por meio de mostrar consideração para com os 

outros. O máximo exemplo da prática do amor é Jesus: “Nisto conhecemos o 

amor, em que Cristo deu sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos 

irmãos” (v.16). Os verdadeiros discípulos de Jesus não podem, voluntariamente, 

negligenciar as necessidades de seus irmãos e irmãs. 

 

Aplicação: Demonstre o seu amor; ajude um irmão ou uma irmã.                                       


