
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             
 

 

 

01 de Outubro                                                                              Dia 273 

Leituras: Lucas 24. 44-53; Filemom 17-25; Salmo 80;  

Provérbios 20.1-6; Ezequiel 26-27. 

 

Versículo do Dia: “Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos; faze resplandecer o 

teu rosto, e seremos salvos” (Salmo 80.7). 

 

Reflexão: Jesus Morreu para Cumprir (Lucas 24.44-49). Um rei morto? 

Aqueles que mataram Jesus pensaram que tinham vencido sua causa. Muitos dos 

seus seguidores, deixando de entender sua promessa de ressureição, sentiram-se 

derrotados. Até mesmo alguns, hoje, acreditam que a rejeição de Jesus pelos 

Judeus forçou-o o adiar seus planos de estabelecer seu reino. Ao contrário, Jesus 

mostra que sua morte foi uma parte necessária do plano de Deus. Ele morreu 

porque ele decidiu morrer.   

 

Aplicação: Siga o exemplo dos apóstolos: adore Jesus com alegria (Lucas 

24.52). 

 

 

 

 

 

02 de Outubro                                                                               Dia 274 

Leituras: João 1.1-13; Hebreus 1; Salmo 81;  

Provérbios 20.7-12; Ezequiel 28-29. 

 

Versículo do Dia: “Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, 

corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; lancei-te por terra, 

diante dos reis te pus, para que te contemplem” (Ezequiel 28.17). 

 

Reflexão: Consequência da Auto Exaltação (Ezequiel 28.1-19). Diversos dos 

livros proféticos do Velho Testamento incluem trechos com pronunciamentos 

relativos a várias nações. Estes julgamentos nos ajudam a ver as características 

que Deus deseja e as que ele despreza. Tiro foi uma cidade próspera, que se 

desenvolveu pelo comércio marítimo. Em vez de ser grato pelas bênçãos de 

Deus, o rei de Tiro era orgulhoso e egoísta. Ele pensava que prosperava por 

causa de sua própria grandeza, deixando de reconhecer que tudo o que ele tinha 

era dádiva de Deus. O orgulho de Tiro causou a sua queda. A cidade que tinha 

glorificado a si mesma foi humilhada por Deus. Esta é uma lição importante. 

 

Aplicação: Pense nas suas bênçãos: prosperidade, capacidade, etc. Agradeça a 

Deus por, generosamente, lhe ter dado tanto. 

 

 

03 de Outubro                                                                              Dia 275 

Leituras: João 1.14-18; Hebreus 2.1-9; Salmo 82;  

Provérbios 20.13-18; Ezequiel 30-31. 

 

Versículo do Dia: “E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 

e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai” (João 

1.14). 

 

Reflexão: “E Vimos a Sua Glória” (João 1.14-18). Deus tornou-se homem. 

Jesus veio à terra para viver entre os homens e para nos mostrar o caminho para 

a vida eterna com o Pai. Diferente das pessoas corrompidas e pecadores que 

somos, Jesus veio em toda a glória e perfeição da pureza. Ele nos mostrou o Pai 

e preparou o caminho para o céu. 

 

Aplicação: Pense na glória de Jesus. Agradeça a Deus por seu Filho ter nos 

amado tanto ao ponto de ser fazer carne. 

 

 

 



 

 

 

04 de Outubro                                                                              Dia 276 

Leituras: João 1. 19-28; Hebreus 2. 10-18; Salmo 83;  

Provérbios 20. 19-24; Ezequiel 32-33. 

 

Versículo do Dia: “Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é 

poderoso para socorrer os que são tentados” (Hebreus 2. 18). 

 

Reflexão: Jesus Tem Poder Para Dar Alívio e Ajuda (Hebreus 2. 14-18). A 

vitória de Jesus nos torna capazes de sermos vitoriosos. Ele nos liberta do 

pecado: 

1. Perdoando-nos. Ele é a fonte que limpa o pecado. 

2. Protegendo-nos. Ele não somente perdoa os erros do passado, mas nos 

ajuda nas nossas atuais provações, dando-nos força para vencer a 

tentação. 

 

Aplicação: Com o auxílio de Jesus vença suas tentações hoje. 

 

 

 

05 de Outubro                                                                               Dia 277 

Leituras: João 1. 29-34; Hebreus 3. 1-6; Salmo 84;  

Provérbios 20. 25-30; Ezequiel 34-35. 

 

Versículo do Dia: “Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar 

à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade” 
(Salmo 84. 10). 

 

Reflexão: “Eis o Cordeiro de Deus!” (João 129-34). Joao Batista dá um 

testemunho poderoso ao identificar Jesus. Entre suas proclamações sobre Jesus: 

1. “Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. 

2. Ele é eterno (“já existia antes de mim”). 

3. Ele é o Filho de Deus. 

As declarações de João sobre Jesus plantaram a semente da fé em muitos. Entre 

eles os primeiros seguidores de Cristo. 

 

Aplicação: Considere o Cordeiro de Deus que tira o pecado, inclusive os seus.  

 

 

 

 

 

 

 

06 de Outubro                                                                               Dia 278 

Leituras: João 1.35-42; Hebreus 3.7-19; Salmo 85;  

Provérbios 21.1-6; Ezequiel 36-37. 

 

Versículo do Dia: “Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de 

fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos” 

(Hebreus 3. 4). 

 

Reflexão: “Tende Cuidado, Irmãos” (Hebreus 3.7-19). Satanás tem iludido 

muitas pessoas com falsa idéia de que um filho de Deus não pode se afastar do 

Senhor e se perder. Esta passagem nega firmemente estas doutrinas 

confortadoras. O escritor adverte que os cristãos podem voltar a ser incrédulos 

das bençãos eternas de Deus. 

 

Aplicação: Cuidado! E  “exortai-vos mutuamente cada dia”. 

 

 

 

 

07 de Outubro                                                                               Dia 279 

Leituras: João 1.43-51; Hebreus 4.1-10; Salmo 86;  

Provérbios 21.7-12; Ezequiel 38-39. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, resta um repouso para o povo de Deus” (Hebreus 

4.9). 

 

Reflexão: O Descanso Espera o Fiel (Hebreus 4.1-10). A Bíblia oferece vários 

vislumbres do céu. É um lugar delícia infindável, de continuo louvor a Deus, etc. 

Aqui, somos lembrados de que esse é um lugar de descanso preparado para 

aqueles que forem fiéis até o fim. O serviço do Senhor nesta vida nem sempre é 

fácil. 

 

Aplicação: Trabalhe esforçadamente hoje. A oportunidade para o descanso está 

chegando! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

08 de Outubro                                                                               Dia 280 

Leituras: João 2. 1-12; Hebreus 4. 11-16; Salmo 87;  

Provérbios 21. 19-24; Ezequiel 40. 

 

Versículo do Dia: “E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; 

pelo contrário, todas as coisas estão dewscobertas e aparentes aos olhos 

daquele a quem temos temos que prestar contas” (Hebreus 4. 13). 

 

Reflexão: “A Palavra de Deus é Viva e Eficaz” (Hebreus 4. 11-13). Estes 

versículos refoçam nossa responsabilidade de Obedecer fielmente ao Senhor. 

Note que:  

1. É impossível cair ao desobecer (v, 11);  

2. A palavra de Deus é viva e poderosa;  

3. A palavra de Deus pode fazer finas distinções, até mesmo discernir os 

pensamentos e os propósitos do coração;  

4. Deus, que a todos julga, é capaz de ver tudo. 

 

Aplicação: “Conservemos firme a nossa confissão” (Hebreus 4. 14). 

 

 

 

 

09 de Outubro                                                                              Dia 281 

Leituras: João 2. 13-25; Hebreus 5; Salmo 88;  

Provérbios 21. 19-24; Ezequiel 41-42. 

 

Versículo do Dia: “E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação 

eterna para todos os que lhe obedecem” (Hebreus 5. 9). 

 

Reflexão: De Leite a Carne (Hebreus 5.12-14). Deus espera que cresçamos. Os 

novos discípulos são crianças espirituais com o potencial para crescer muito 

depressa. Quando deixamos de crescer, Deus fica desapontado, e com razão. 

Temos que progredir além dos conhecimentos básicos, para poder ensinar a 

outros. 

 

Aplicação: Estude a aplique a palavra de Deus. Esta é a saída da nossa infância 

espiritual. 

 

 

 

 

 

 

10 de Outubro                                                                              Dia 282 

Leituras: João 3.1-8; Hebreus 6.1-8; Salmo 89.1-18;  

Provérbios 21.25-31; Ezequiel 43-44. 

 

Versículo do Dia: “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo 

que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (João 3.3). 

 

Reflexão: Comunhão com Deus (João 3.1-8; Hebreus 6.1-8; Ezequiel 43.1-9). 

Estes textos ensinam lições relevantes sobre a comunhão com Deus: 

1. Para entrar em sua comunhão, temos que nascer de novo (João 3). 

2. Temos que nos resguarda de cair (Hebreus 6). 

3. Assim como Deus perdoou Judá e voltou ao seu templo, ele voltará a 

nós, se aceitarmos suas condições (Ezequiel 43; Tiago 5.15-20; 1 João 

1.9). 

 

Aplicação: Examine-se. Você está em comunhão com Deus? 

 

 

 

 

11 de Outubro                                                                               Dia 283 

Leituras: João 3. 9-21; Hebreus 6. 9-20; Salmo 89. 19-37;  

Provérbios 22. 1-5; Ezequiel 45-46. 

 

Versículo do Dia: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna” (João 3.16). 

 

Reflexão: O Homem Ama mas as Trevas do Que a Luz (João 3.1). Jesus foi 

pessoalmente rejeitado por seu próprio povo (João 1.11). Ele continua a ser 

rejeitado pe3la maioria das pessoas (Mateus 7.13-14). Por que? Porque muitas 

pessoas amam a escuridão. Escuridão, ignorância e incerteza subjetiva permitem 

sensação falsa de liberdade. Luz, conhecimento e aceitação da objetiva verdade 

revelada é que dão a verdadeira liberdade. Esta liberdade é a que Jesus oferece 

(João 8.32). 

 

Aplicação: Escolha a liberdade real. Escolha seguir a Jesus. 

 

 

 



 

 

 

 

12 de Outubro                                                                               Dia 284 

Leituras: João 3. 22-36; Hebreus 7. 1-10; Salmo 89. 38-52;  

Provérbios 22. 6-10; Ezequiel 47-48. 

 

Versículo do Dia: “Convém que ele cresça e que eu diminua” (João 3. 30).  

 

Reflexão: Convém que Ele Cresça (João 3. 30). Estas palavras de João Batista 

descrevem sua missão e aceitação do papel de guiar os outros a Cristo. João 

desapareceu cedo da cena logo quando Jesus atingia o máximo da popularidade. 

Este comentário também descrevia a atitude desprendida que os cristãos 

deveriam ter para com o seu serviço. Nossa meta não deve ser nossa honra e 

fama pessoal, mas a exultação de Cristo. Nossos próprios egos só atrapalham 

nossa honra com o Senhor. 

 

Aplicação: Engrandeça Jesus Cristo pela sua vida.  

 

 

 

 

13 de Outubro                                                                               Dia 285 

Leituras: João 4. 1-15; Hebreus 7. 11-19; Salmo 90;  

Provérbios 22. 11-16; Daniel 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade 

a eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder” (Daniel 2. 20). 

 

Reflexão: “Resolveu Daniel, Firmemente, Não Contaminar-se” (Daniel 1. 8). 

Quatro jovens, deportados a força de sua pátria por um inimigo poderoso, agora 

seriam treinados para o serviço do rei. Ainda que eles estivessem longe do lar e 

claramente dominados, estes homens tiveram a coragem de conservar suas 

convicções. Eles se recusaram a serem contaminados pela comida do rei. O 

resultado? Deus os abençoou acima dos outros, e colocou Daniel em posições de 

poder por 70 anos ou mais. 

 

Aplicação: Mostre sua coragem sendo fiel a suas convicções 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Outubro                                                                               Dia 286 

Leituras: João 4.16-26; Hebreus 7.20-28; Salmo 91;  

Provérbios 22.17-21; Daniel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim; força minha, 

apressa-te em socorrer-me” (Salmo 22.19). 

 

Reflexão: Deus tem Domínio Sobre o Reino dos Homens (Daniel 4.17). Este 

capítulo descreve a desagradável humilhação do homem mais poderoso do 

mundo. Nabucodonosor, que frequentemente se atribuiu o mérito pelo progresso 

do império babilônico, aprendeu que Deus domina (vs, 34-37). Deus ainda 

domina os reinos dos homens (Romanos 13.1; Apocalipse 1.5). As pessoas que 

hoje, arrogantemente, desrespeitam seu domínio também serão humilhadas 

(Filipenses 2.9-11). 

 

Aplicação: Dê toda honra à Deus, àquele que domina tudo. 

 

 

 

 

15 de Outubro                                                                               Dia 287 

Leituras: João 4. 27-38; Hebreus 8; Salmo 92;  

Provérbios 22. 22-29; Daniel 5-6. 

 

Versículo do Dia: “Ele livra, e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na 

terra; foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões” (Daniel 6. 27). 

 

Reflexão: A Fé não tem Idade (Daniel 6). No princípio do domínio dos persas, 

um homem foi atirado aos leões, por causa de sua fé. Esse homem havia 

mostrado convicção corajosa cedo em sua vida, mas agora estava em idade 

avançada (provavelmente mais de 80 anos). Sua força física tinha diminuído, 

mas a força espiritual de Daniel não se abalara. Certamente, sua fé era 

justificada. Deus não abandonou Daniel. 

 

Aplicação: Seja você jovem ou velho, viva pela fé. 

 

 

 

 



 

 

 

16 de Outubro                                                                              Dia 288 

Leituras: João 4.39-45; Hebreus 9.1-10; Salmo 93;  

Provérbios 23.1-5; Daniel 7-8. 

 

Versículo do Dia: “Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, 

certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus” 

(Provérbios 23. 5). 

 

Reflexão: “Nós Mesmos Temos Ouvido” (João 4. 39-45). Muitos dos 

samaritanos creram em Jesus, e a base de sua fé foi explicada em termos 

interessantes. As palavras da mulher que o havia encontrado junto ao poço os 

levou a ouvir Jesus. Eles creram, porque eles mesmo o ouviram.  

A fé não é um conhecimento de segunda mão. Temos que ouvir a palavra de 

Deus para chegar as nossas próprias conclusões sobre Jesus. Pais devotos podem 

apontar-nos a Jesus. Isto é bom e certo, mas nossa fé tem que ser mais do que 

uma continuação da tradição familiar. A Bíblia nunca fala dos netos de Deus. 

Temos que chegar a conhecê-lo por nós mesmos, como seus filhos e filhas. 

 

Aplicação: Estude a palavra, aprenda sobre Deus por você mesmo. 

 

 

 

 

17 de Outubro                                                                               Dia 289 

Leituras: João 4. 46-54; Hebreus 9. 11-22; Salmo 94. 1-11;  

Provérbios 23. 6-12; Daniel 9-10. 

 

Versículo do Dia: “Muito mais o sangue de Jesus Cristo, que, pelo Espírito 

eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa 

consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo!” (Hebreus 9. 14). 

 

Reflexão: Palavras Poderosas (João 4. 46-54). Sempre ouvimos dizer que 

“conversa é coisa barata”. As palavras de Jesus, contudo, trazem consigo grande 

valor e poder. Ele falou, e o filho do oficial do rei ficou curado. Em outras 

ocasiões, ele falou e o pecado foi perdoado. Ele falou e o mundo foi criado. 

Quando ele nos fala, nas escrituras, podemos deixar de ouvir? 

 

Aplicação: Ouça a autoridade da voz de Jesus pela palavra. 

 

 

 

 

 

 

18 de Outubro                                                                               Dia 290 

Leituras: João 65. 1-15; Hebreus 9. 23-28; Salmo 94. 12-23;  

Provérbios 23. 13-18; Daniel 11-12. 

 

Versículo do Dia: “Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para 

sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, 

aos que o aguardam para a salvação” (Hebreus 9.28).  

 

Reflexão: Cópias das Coisas Celestiais (Hebreus 9. 23-28). Os móveis do 

tabernáculo do Velho Testamento eram cópias das coisas do céu. O propiciatório 

e seus querubins representavam o trono de Deus (Ezequiel 1.10). O incenso 

representava as orações oferecidas a Deus (Apocalipse 5.8). Hoje em dia, a 

igreja é o templo de Deus (1 Coríntios 3.16, 17). E a igreja somos nós. Portanto, 

quando as pessoas nos veem, deveriam estar tendo um vislumbre do céu! 

 

Aplicação: Ofereça o “incenso” de suas orações a Deus. 

 

 

 

 

19 de Outubro                                                                               Dia 291 

Leituras: João 5. 16-23; Hebreus 10. 1-10; Salmo 95;  

Provérbios 23. 19-23; Oséias 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Nessa vontade é quer temos sido santificados, mediante a 

oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas” (Hebreus 10.10). 

 

Reflexão: “Fazendo-se Igual a Deus” (João 5.17-23). Em diversas ocasiões os 

judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Sua referência a Deus como seu Pai era 

claramente entendida como uma declaração de divindade. Em vez de negar sua 

conclusão, Jesus acrescentou lenha na fogueira, reafirmando esta sua declaração 

várias vezes, concluindo que “quem não honra o filho, não honra o Pai que o 

enviou”. Jesus declarou ser Deus!. 

 

Aplicação: Honre a Deus e o seu Filho Jesus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 de Outubro                                                                               Dia 292 

Leituras: João 5. 24-30; Hebreus 10. 11-25; Salmo 96;  

Provérbios 23. 24-28; Oséias 4-6. 

 

Versículo do Dia: “Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento 

de Deus, mais do que holocaustos.”  (Oséias 6. 6). 

 

Reflexão: Arrependimento Insincero (Oséias 5. 15-6. 6). Deus chamou Israel 

para que o procurasse esforçadamente, reconhecendo a severidade de seus 

crimes (5.15). Sua proposta foi um meio arrependimento, e disseram: “depois de 

dois dias nos revigorará” (6.1-3). Deus não estava satisfeito. Ele comparou a 

fidelidade deles com uma nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada, que 

desaparecem rapidamente (6.4-5). O que Deus queria? Ele desejava obediência 

do coração, em vez dos sacrifícios da desculpa. (6.6). 

 

Aplicação: Dê seu coração a Deus. Ele prefere a obediência à desculpa. 

 

 

 

 

21 de Outubro                                                                               Dia 293 

Leituras: João 5. 31-47; Hebreus 10. 26-39; Salmo 97;  

Provérbios 23. 29-35; Oséias 7-9. 

 

Versículo do dia: “Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ele tem 

grande galardão” (Hebreus 10. 35). 

 

Reflexão: A Nação de Cabelos Grisalhos (Oséias 7. 8-10). Israel (Efraim) 

estava quase para ser destruído, mas não percebia isso. Deus comparou a nação 

com: 1. Um bolo não virado, que já está queimado por baixo (como uma 

panqueca não virada); 2. Um homem muito fraco para a batalha, mas não ciente 

de sua fraqueza; 3. Um homem cujos cabelos grisalhos revelam sua idade 

avançada, mas que não vê este sinal de que a morte se aproxima. 

 

Aplicação: Você conhece pessoas ignorantes do fim que se aproxima? Diga-lhes 

a verdade antes que seja muito tarde! 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Outubro                                                                              Dia 294 

Leituras: João 6. 1-14; Hebreus 11. 1-7; Salmo 98;  

Provérbios 24. 1-6; Oséias 10-12. 

 

Versículo do Dia: “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se 

torna galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11.6). 

 

Reflexão: Galardoador dos Que o Buscam (Hebreus 11.6). A fé é fundamental 

para a salvação. Outras passagens salientam em quem deve ser posta a fé: Jesus 

Cristo (João 8.24). Hebreus 11 ressalta as características da fé que salva. Deus 

recompensa aqueles que, “o buscam”. Os exemplos neste capítulo chamam a 

atenção para a necessidade de se ter uma fé ativa e obediente. 

 

Aplicação: Esforce-se na procura de Deus. 

 

 

 

 

23 de Outubro                                                                               Dia 295 

Leituras: João 6. 15-21; Hebreus 11.8-16; Salmo 99;  

Provérbios 24. 7-12; Oséias 13-14. 

 

Versículo do Dia: “Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, 

celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, 

porquanto lhes preparou uma cidade” (Hebreus 11.16). 

 

Reflexão: Gringos e Forasteiros Sobre a Terra (Hebreus 11. 13). A terra é 

uma residência temporária, a caminho da habitação eterna. Nosso estilo de vida 

mostra que procuramos uma pátria no céu. Se estamos satisfeitos ou 

preocupados com coisas mundanas, não procuramos o céu. Se não procuramos o 

céu, certamente não o encontraremos. Os cristãos devem desenvolver uma 

“mentalidade de malas na mão”. Nossa viagem através desta vida é tão breve 

que não temos tempo para desmanchar as malas para “nos estabelecermos.” 

 

Aplicação: Hoje, faça um inventário pessoal: onde estão os seus tesouros? 

 

 

 



  

 

 

24 de Outubro                                                                               Dia 296 

Leituras: João 6. 22-27; Hebreus 11. 17- 29; Salmo 100;  

Provérbios 24. 13-18; Joel 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Servi ao Senhor com aklegria, apresentai-vos diante dele 

com cântico” (Salmo 100.2). 

 

Reflexão: A Fé de Moisés (Hebreus 11.23-29). Podemos aprender com os sinais 

da fé de Moisés: 

1. Ele desistiu voluntariamente dos prazeres passageiros do pecado. 

2. Ele buscava coisas espirituais, ao invés das coisas terrenas. 

3. Ele mantinha seus olhos na meta prometida por Deus. 

4. Ele confiava que o poder de Deus era superior ao do rei. 

5. Ele ariscou a vida para servir a Deus. 

 

Aplicação: Hoje e sempre, imite a forte fé de Moisés. 

 

 

 

 

25 de Outubro                                                                               Dia 297 

Leituras: João 6. 28-40; Hebreus 11. 30-40; Salmo; 101;  

Provérbios 24. 19-22; Amós 1-3. 

 

Versículo do Dia: “Longe de mim o coração perverso; não quero conhecero 

mal” (Salmo 101. 4). 

 

Reflexão: “Não Porei Cousa Injusta Diante dos Meus Olhos” (Salmo 101). 

As palavras de Davi refletem a determinação do rei de Israel em ser puro e justo 

na execução de seus deveres. Elas também nos convidam a sustentar o bem e a 

opor-nos ao mal. Quando escolhemos nossas associações e divertimentos, 

precisamos rejeitar a impiedade e a perversidade tão comuns nesta sociedade 

corrupta. Temos que determinar sermos puros: não pôr nada injusto diante de 

nossos olhos. 

 

Aplicação: Hoje medite em coisas que são boas e puras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Outubro                                                                               Dia 298 

Leituras: João 6. 41-50; Hebreus 12. 1-17; Salmo 102. 1-17;  

Provérbios 24. 23-27; Amós 4-5. 

 

Versículo do Dia: “Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão 

grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado 

que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos 

está proposta” (Hebreus 12.1). 

 

Reflexão: Desembaraçando-nos De Todo Peso (Hebreus 12. 1). Antigos 

exemplos de fé estão registrados para nos desafiar e encorajar. Eles nos 

relembram que podemos vencer obstáculos, quando corremos para a vitória em 

Jesus. Para gozarmos a vitória, temos que abandonar o pecado e mostrar esforço 

e resistência. 

 

Aplicação: Não desista! Corra com perseverança! 

 

 

 

 

27 de Outubro                                                                               Dia 299 

Leituras: João 6. 52-59; Hebreus 12. 18-29; Salmo 102. 18-28;  

Provérbios 24. 28-34; Amós 6-7. 

 

Versículo do Dia: Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra; e os 

céus são obras de tuas mãos” (Salmo 102. 25). 

 

Reflexão: “Imaginai Estar Longe o Dia Mau” (Amós 6. 1-7). O povo de Israel 

vivia no luxo, despreocupadamente, esquecido do fato de que sua nação estava 

decaindo espititualmente. Recusando-se a admitir a profundidade de seus 

problemas, eles os tornavam pioires. Eles recusaram as advertências de Amós e 

de outros, dizendo: “Não vai acontecer comigo”. Eles estavam errados. 

 

Aplicação: Olhe para a condição corrompida de nossa sociedade. Faça alguma 

coisa por ela.: compartilhe o evangelho! 

 

 

 

 



 

   

 

 

28 de Outubro                                                                              Dia 300 

Leituras: Joao 6. 60-71; Hebreus 13-1-16; Salmo 103;  

Provérbios 25. 1-7; Amós 8-9. 

 

Versículo do Dia: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? 

Tu tens as palavras da vida eterna” (João 6. 66). 

 

Aplicação: “Senhor, Para Quem Iremos?” (João 6. 68). Quando Jesus 

ensinava a respeito da natureza de sua missão e a dedicação que ele exigiria de 

seus seguidores, a maioria se afastou. Tal ensinamento era demais para eles. 

Jesus dirigiu-se aos doze e perguntou se eles também desejavam deixá-lo. A 

resposta de Pedro afirmou importantes verdades sobre Jesus. 1. Ele é o Cristo;           

2. Ninguém mais pode prover o eu Ele dá: a vida eterna. 

 

Aplicação: Não permita que “as duras palavras” de Jesus o façam voltar atrás. 

 

 

 

 

29 de Outubro                                                                               Dia 301 

Leituras: João 7. 1-9; Hebreus 13. 17-25; Salmo 104. 1-15;  

Provérbios 25. 8-14; Obadias. 

 

Versículo do Dia: “Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre 

as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor” (Obadias 4). 

 

Reflexão: “De Lá Te Derribarei” (Obadias 2-4). O livro de Obadias é um 

anúncio breve e direto de julgamento da nação de Edom. Esta vizinha de Israel 

foi condenada por diversas razões, a principal das quais foi sua orgulhosa 

glorificação de si mesma. Deus sempre desprezou a arrogância e o orgulho, seja 

este mostrado por indivíduos, ou nações inteiras. 

 

Aplicação: Não deixe se enganar pelo orgulho. Tente ver-se como Deus o vê.  

 

            

 

 

 

   

 

 

30 de Outubro                                                                              Dia 302 

Leituras: João 7. 10-24; Tiago 1. 1-11; Salmo 104. 16-35;  

Provérbios 25. 15-20; Jonas 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que 

sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes” (Tiago 1. 4). 

 

Reflexão: Aproveitando o Melhor Possível as Provações (Tiago 1. 2-8). Muitas 

pessoas veem as dificuldades como ocasiões para se queixarem e resmungarem. Não 

contentes com sentir pena de si mesmas, tais pessoas frequentemente procurarão 

despertar a piedade de outros. “A vida não é justa”, eles nos lembrarão, e tal fato 

parece justificar o seu pessimismo. Tiago nos leva a vermos tais provações de modo 

diferente. Ele não diz para enfrentarmos as provações com resmungos pessimistas. 

Ele diz: “tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações” (v, 2). 

Devemos lembrar que a vida tem sua parcela de tempos duros, porém neste texto 

aprendemos para vermos a oportunidade positiva, quando acontece conosco. 

Podemos ter tal confiança que a dureza nos ajudará a crescer espiritualmente que 

podemos dar as boas-vindas quando ela vier. 

 

Aplicação: Enfrente as dificuldades de hoje com a alegria da verdadeira fé. 

 

 
 

31 de Outubro                                                                               Dia 303 

Leituras: João 7. 25-31; Tiago 1-12-18; Salmo 105. 1-22;  

Provérbios 25. 21-28; Jonas 3-4. 

 

Versículo do Dia: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, 

descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de 

mudança” (Tiago 1.17). 

 

Reflexão: Um Mensageiro com Má Atitude (Jonas 3-4). Levando em conta o 

número dos que aceitariam, Jonas foi um dos mais bem sucedidos pregadores de 

todos os tempos. A grande cidade de Nínive, do rei ao servo, arrependeu-se 

quando ele pregou. Mas Jonas de tal maneira desprezava os ninivitas, porque 

Deus não os destruía. A repreensão que Deus deu a Jonas mostra que ele cuida 

dos perdidos em volta de nós. Nós cuidamos deles? 

 

Aplicação: Compartilhe as boas notícias de Jesus, porque você ama a Deus e as 

pessoas. 


