
 

 

 
 

 

 

01 de SETEMBRO       Dia 243 

Leituras: Lucas 18. 31-43; 2 Tessalonicenses 2. 1-12; Salmo 55;  

Provérbios 14. 1-8; Jeremias 21-22. 
 

Versículo do Dia: “Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais 

permitirá que o justo seja abalado” (Salmo 55. 22). 
 

Reflexão: Acolheram o Amor da Verdade (2 Tessalonicenses 2. 9-12). Satanás 

trabalha ativamente para enganar e muitos caem nas presas de suas tramas. Estes 

versículos nos relembram as defesas essências contra os seus enganos: 

Temos que crer na verdade (v.12). Temos que amar a verdade (v.10). Este 

amor nos levará a estudar com respeito por Deus e determinação de aprender sua 

vontade. O verdadeiro amor nos motivará a pôr o conhecimento em pratica. 

 

Aplicação: Cultive seu amor da verdade. 

 

 

 

02 de Setembro                                                                            Dia 244 

Leituras: Lucas 19. 1-10; 2 Tessalonicenses 2. 13-17; Salmo 56; 

Provérbios 14. 9-14; Jeremias 23. 
 

Versículo do Dia: “Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as 

tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa” 

(2 Tessalonicenses 2. 15). 
 

Reflexão: Conte aos outros a verdade enquanto há tempo para se arrepender. 

 

 

 

 

 

03 de Setembro                                                                            Dia 245 

Leituras: Lucas 19. 11-27; 2 Tessalonicenses 3; Salmo 57;  

Provérbios 14. 15-21; Jeremias 24-25. 
 

Versículo do Dia: “Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e 

à constância de Cristo” (2 Tessalonicenses 3. 5). 
 

Reflexão: Ore Para que O Evangelho Seja Divulgado (2 Tessalonicenses 3. 1) 

O pedido de apóstolo por orações continua bem apropriado hoje em dia. Sobram 

oportunidades neste mundo. Fronteiras nacionais e alianças têm mudado 

dramaticamente, no passado recente, permitindo melhor acesso a muitas pessoas 

do mundo. Os cristãos têm orado por tais oportunidades, e agora temos que orar 

pela coragem e a fé para aproveitá-las. 
 

Aplicação: Ore por todos os cristãos que você conhece fora de sua pátria. Ore 

para que outros compartilhem o trabalho de levar o evangelho ao mundo. 

 

 

 

04 de Setembro                                                                            Dia 246 

Leituras: Lucas 19. 28-40; 1 Timóteo 1. 1-11; Salmo 58;  

Provérbios 14. 22-28; Jeremias 26-28. 
 

Versículo do Dia: “Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que 

procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia”                        
(1 Timóteo 1.5).  
 

Reflexão: “As Próprias Pedras Clamarão” (Lucas 19. 28-40). Quando Jesus 

entrou em Jerusalém, ele foi louvado pela multidão que o rodeava. Eles o 

reconheceram como o Rei (v, 28). Isto irritou os fariseus que, sem duvidam 

achavam isso blasfêmia (cf Mateus 26. 65). Eles chamaram Jesus para que 

repreendesse a multidão, e Jesus respondeu: “Asseguro-vos que, se eles se 

calarem, as próprias pedras clamarão” (v, 40). Até mesmo quando os homens 

negam o poder do Senhor, as pedras falam a verdade! Não longe dali, as pedras 

tinham devolvido Lázaro sepultura (v, 29 e João 11). Aquelas pedras, e as pedras 

ao nosso redor, foram uma pequena parte da obra das mãos de Deus, quando 

Jesus criou o mundo. Todas elas atestam o seu poder (João 1. 3; Colossenses 1. 

16; Salmo 148). 
 

Aplicação: Louve o Senhor, “... Porque só o seu nome é excelso” (Salmo 148.13). 

 

 



 

 

 

 

05 de Setembro                                                                             Dia 247 

Leituras: Lucas 19. 41-48; 1 Timóteo 1. 12-20; Salmo 59;  

Provérbios 14. 29-35; Jeremias 29-30. 

 

Versículo do Dia: “Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus” (Jr 30. 22). 

 

Reflexão: “Vós Sereis o meu Povo” (Jeremias 30. 22). Este capitulo prediz a 

restauração de Israel e Judá, depois de suas deportações pelos assírios e 

babilônios. O versículo 22 reflete o desejo de Deus por eles, e seu desejo por 

todos os povos de hoje. Ele quer que tenhamos um relacionamento como seu 

povo especial - servos fieis gozando os privilégios de sermos seus herdeiros. 

Este é o desejo de Deus (2 Pedro 3. 9-15). É também o nosso? 

 

Aplicação: Certifique-se de que está andando, hoje, em comunhão com Deus. 

 

 

 

 

06 de Setembro                                                                            Dia 248 

Leituras: Lucas 20. 1-8; 1 Timóteo 2. 1-7; Salmo 60;  

Provérbios 15. 1-6; Jeremias 31. 

 

Versículo do Dia: “A resposta branda desvia o furou, mas a palavra dura 

suscita a ira” (Provérbios 15.1). 

 

Reflexão: A Língua Serena (Provérbios 15.1-4). Estes versículos nos lembram 

do poder da língua. Quando usada impropriamente, ela pode: 1. Provocar a raiva, 

2. Derrama a tolice e 3. Quebra o espírito com perversidade.  

Quando usada corretamente, ela pode: 1. Afastar a ira, 2. Usar conhecimento 

corretamente e     3. Servir como uma árvore de vida. É nossa a escolha de fazer 

de nossas línguas instrumentos de Deus ou instrumentos de Satanás! 

 

Aplicação: Pese suas palavras cuidadosamente. Use sua língua para edificar e 

encorajar, não para danificar e destruir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 de Setembro                                                                             Dia 249 

Leituras: Lucas 20. 9-19; 1 Timóteo 2. 8-15; Salmo 61;  

Provérbios 15. 7-12; Jeremias 32. 

 

Versículo do Dia: “O escarnecedor não ama àquele que o repreende, nem se 

chegará para os sábios” (Provérbios 15. 12). 

 

Reflexão: Evitando o Bom Conselho (Provérbios 15. 12). Nunca é fácil admitir 

os erros pessoais, então é natural procurar a aprovação dos outros. Mas, às vezes, 

estamos errados e precisamos ser corrigido. Se somos que sábios, procuraremos 

o bom conselho que pode não ser fácil de engolir. Aqueles que querem ouvir 

somente a bajulação confortável dos outros impedirão o seu próprio crescimento 

espiritual. Precisamos de amigos que nos digam a verdade, até mesmo quando 

ela é desagradável. 

 

Aplicação: Procure o bom conselho daquele que é verdadeiramente sábio! 

 

 

 

08 de Setembro                                                                             Dia 250 

 Leituras: Lucas 20.20-26; I Timóteo 3. 1-7; Salmo 62;  

Provérbios 15.13-18; Jeremias 33-35. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o 

boi cevado e, com ele, o ódio” (Provérbios 15.17). 

 

Reflexão: Qualificações dos presbíteros (I Timóteo 3.1-7). Bispos (também 

chamados pastores, anciãos, presbíteros, etc.), são os encarregados do sério 

trabalho de cuidar do povo de Deus. Deus apresenta certas exigências (Veja a 

lista semelhante em Tito 1. 5-9), que têm que ser atendidas se alguém deseja 

servir nessa atividade. Exceto por umas poucas particularidades (idade, sexo 

família, experiência), estas qualificações resumem o que cada pessoa deveria ser. 

 

Aplicação: Examine cuidadosamente cada qualificação para os presbíteros. 

Aceite-as como um desafio para encorajar seu próprio progresso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

09 de Setembro                                                                             Dia 251  

Leituras: Lucas 20.27-40; I Timóteo 3.8-16; Salmo 63;  

Provérbios 15.19-23; Jeremias 36-37. 

 

Versículo do Dia: Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das tuas asas, eu 

canto jubiloso” (Salmo 63. 7). 

 

Reflexão: Qualificações dos Diáconos (1 Timóteo 3. 8-16). Há muitos servos 

(diáconos significa servo) na igreja de Deus. De fato, todos os cristãos devem 

servir os outros (Gálatas 5. 13). Alguns homens contudo, são especialmente 

qualificados e reconhecidos para servir com os mas presbíteros numa igreja local 

(Filipenses 1.1). Não é um trabalho fascinante, mas um papel importante do 

serviço (leia o versículo 13 de novo). 

 

Aplicação: Estabeleça suas metas de crescimento espiritual. As qualificações 

dos presbíteros e diáconos oferecem-nos bons alvos. 

 

 

 

 

10 de Setembro                                                                            Dia 252 

Leituras: Lucas 20.41-47; 1 Timóteo 4.1-10; Salmo 64;  

Provérbios 15.24-28; Jeremias 38-40. 

 

Versículo do Dia: O que é avido por lucro desonesto transtorna a sua casa, 

mas o que odeia o suborno, esse viverá” (Provérbios 15.27). 

 

Reflexão: Um Profeta numa Masmorra (Jeremias 38-39). A pregação de 

Jeremias recebeu uma resposta dura dos príncipes de próprio povo. Eles o 

puseram em um calabouço e quase o deixaram morrer de fome, tudo porque eles 

não queriam ouvir a verdade. Nossa sociedade tolerante facilita o falar a 

verdade, mas ainda há muitas pessoas que se irritam com ela. Mesmo que nossas 

intenções sejam tão mal interpretadas como foram as de Jeremias, precisamos 

continuar divulgando o evangelho. 

 

Aplicação: Custe o que custar, fale a verdade com amor. 

 

 

 

 

 

 

 

11 de Setembro                                                                            Dia 253 

Leituras: Lucas 21.1-19; I Timóteo 4.11-16; Salmo 65;  

Provérbios 15.29-33; Jeremias 41-43. 

 

Versículo do Dia: Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu 

progresso a todos seja manifesto” (I Timóteo 4. 15). 

 

Reflexão: Conselho Amoroso a um Jovem (1 Timóteo 4.11-16). O apóstolo 

oferece um conselho muito específico ao jovem Timóteo. Observe os pontos e 

resultados: 

 Ensine aos outros o que você aprendeu (v, 11). 

 Ensine pelo seu próprio exemplo (v, 12). 

 Seja fiel à Verdade (vs, 13, 16). 

 Aproveite as habilidades que Deus lhe deu (v, 14). 

 Medite na palavra de Deus (v, 15) 

 Dedique-se a continuar a crescer (v, 15). 

Moços e velhos lucrarão ao aplicar o conselho de Paulo ao seu serviço. 

 

Aplicação: “Torna-te padrão dos fiéis. 

 

 

 

12 de Setembro                                                                             Dia 254 

Leituras: Lucas 21.20-28; I Timóteo 5.1-16; Salmo 66;  

Provérbios 16.1-9; Jeremias 44-46. 

 

Versículo do Dia: Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração; é 

evidente que não ficará impune” (Provérbios 16. 5). 

 

Reflexão: O Orgulho é Mau (Provérbios 16. 5). “Abominação” é uma palavra 

forte. É usada tipicamente na Bíblia para falar de pecados revoltantes que 

refletem falhas de caráter fundamentais. O orgulho é visto com tal desprezo 

Divino, e por boas razões. Quando pensamos muito alto de nós mesmo, 

tendemos a diminuir: 1. Outras pessoas, 2. Nosso próprio pecado e 3. O valor da 

misericórdia e o sacrifício de Deus. O orgulho é perigosamente mau. 

 

Aplicação: Para remover o orgulho, pense na imensa grandeza de Deus. 

 

 

 



 

 

 

 

13 de Setembro                                                                             Dia 255 

Leituras: Lucas 21.29-38; 1 Timóteo 5.17-25; Salmo 67;  

Provérbios 16.10-15; Jeremias 47-48. 

 

Versículo do Dia: “Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça 

resplandecer sobre nós o rosto” (Salmo 67. 1). 

 

Reflexão: Sem Parcialidade (I Timóteo 5. 21). Esta importante admoestação 

está entre instruções sobre reprovar o pecado e não aprovar o erro “...guarda 

estes conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade.” A família de 

Deus tem que estar preocupada, acima de tudo, com a ligação das pessoas com 

Deus. Não devemos mostrar parcialidade na base de relacionamento familiar, 

raça, grau de educação, nível sócio econômico, ou outra qualquer distinção 

humana. 

 

Aplicação: Pare e pense, você vive sem preconceito? 

 

 

 

 

14 de Setembro                                                                             Dia 256 

Leituras: Lucas 22.1-13; I Timóteo 6.1-10; Salmo 68.1-18;  

Provérbios 16.16-21; Jeremias 49-50. 

 

Versículo do Dia: “Tendo sustento e com nos vestir, estejamos contentes”                 

(1 Timóteo 6.8). 

 

Reflexão: Contentamento (I Timóteo 6.8). Será possível? Nossa sociedade 

parece ser construída sobre sonhos de luxo e lazer. Quase que totalmente, 

adotamos uma filosofia que exige que continuemos adquirindo mais e maiores e 

melhores coisas. Desde que “todo os demais” têm a mesma concupiscência 

materialista, podemos apaziguar a consciência, acreditando que as advertências 

de Paulo sobre o desejo de riquezas se aplicam só aos outros. Ele está falando 

conosco! 

 

Aplicação: Aproveite seu tempo e energia hoje para buscar riquezas verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

15 de Setembro                                                                             Dia 257 

Leituras: Lucas 22.14-23; 1 Timóteo 6.11-21; Salmo 68. 19-35;  

Provérbios 16.22-26; Jeremias 51-52. 

 

Versículo do Dia: “Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas cousas; antes, 

segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão” (1 Timóteo 

6.11). 

 

Reflexão: Fuja e Siga (1 Timóteo 6.11-12). Jesus não nos deixa vazios. Ele nos 

manda descartar o mal com todas as suas libertinagens, mas nos manda 

preencher nossas vidas com o bem. Observe que o apóstolo usa uma palavra 

forte – perseguir – para descrever a aquisição de boas qualidades. Devemos 

trabalhar ativamente para desenvolver um caráter piedoso. 

 

Aplicação: “Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna...” 

 

 

 

 

16 de Setembro                                                                            Dia 258  

Leituras: Lucas 24-34; 2 Timóteo 1. 1-7; Salmo 69. 1-18;  

Provérbios 16. 27-33; Lamentações 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que 

domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade” (Provérbios 16. 32). 

 

Reflexão: O Poder do Auto Controle (Provérbios 16. 32). Frequentemente, 

pensamos sobre os poderosos como sendo soberanos sobre os outros. Deus diz 

que os mais poderosos são os que dominam a si mesmos. Deus diz que os 

realmente poderosos são difíceis de se enraivecer. É preciso ser um homem de 

verdade para dominar a si mesmo! 

 

Aplicação: Concentre suas energias no domínio próprio, em qualquer situação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 de Setembro                                                                             Dia 259 

Leituras: Lucas 22. 35-46; 2 Timóteo 1. 8-18; Salmo 69. 19-36;  

Provérbios 17. 1-5; Lamentações 3. 
 

Versículo do Dia: “O crisol prova a prata, e o forno, o ouro; mas aos corações 

prova o Senhor” (Provérbios 17. 3). 
 

Reflexão: O Que pode Acontecer Durante o Sono? (Lucas 22. 39-46). 

Enquanto Jesus se angustiava com o seu sacrifício vindouro, seus discípulos 

dormiam. Jesus estava desapontado (Mateus 26. 36-46), mas ele ainda orava. A 

negligencia deles não o desculparia do dever Para com Deus. Mesmo quando 

todos os homens o abandonaram, seu Pai ainda cuidava dele e enviou-lhe 

conforto. Podemos, às vezes, estar desapontados quando outros não nos dão 

encorajamento, mas as falhas deles não é uma razão para nos afastarmos de 

Deus. 
 

Aplicação: Procure conforto em Deus, mesmo quando seus amigos o 

abandonarem. 

 

 
 

 

18 de Setembro                                                                             Dia 260 

Leituras: Lucas 22. 47-53; 2 Timóteo 2. 1-13; Salmo 70;  

Provérbios 17. 6-11; Lamentações 4-5. 
 

Versículo do Dia: “Se perseveramos, também com ele reinaremos; se o 

negamos, ele, por sua vez, nos negará” (2 Timóteo 2. 12). 
 

Reflexão: O dever de Transmitir a Homens Fiéis (2 Timóteo 2. 1-12). Três 

ideias relevantes neste texto: 

 Divulgamos o evangelho pelo ensinamento. Paulo ensinou a Timóteo. 

Timóteo ensinaria a outros. Aqueles ensinariam outros mais. É, na 

verdade, uma tragédia se falhamos em passar a mensagem a outros. 

 O serviço de Cristo é guerra espiritual. Como soldados, precisamos de 

dedicação total à causa de nosso Mestre e de seu exército. 

 O fiel será recompensado. Foi-nos prometido a vitória se resistirmos. Se 

falhamos, não é por culpa de Deus. “Ele permanece fiel”. 
 

Aplicação: “Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus”             

(2 Timóteo 2.3) 

 

 

 

 

 

19 de Setembro                                                                             Dia 261 

Leituras: Lucas 22. 54-62; 2 Timóteo 2. 14-26; Salmo 71;  

Provérbios 17. 12-17; Ezequiel 1-2. 

 

Versículo do Dia: “Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória 

continuamente” (Salmo 71. 8). 

 

Reflexão: Caí com o Rosto em Terra” (Ezequiel 1. 28). O profeta descreve sua 

experiência como um dos poucos homens que viram o trono de Deus (Isaías 6; 

Apocalipse 4). Ele estava verdadeiramente impressionado com o terrível poder e 

brilho da cena e caiu com o rosto em terra. Quando entramos na presença de 

Deus, precisamos também ver nossa impropriedade e sua glória. A avaliação do 

vasto abismo entre Deus e homens nos ajudará a ver nosso papel como servos 

adoradores. 

 

Aplicação: Adore a Deus humildemente. 

 

 
 

 

20 de Setembro                                                                            Dia 262 

Leituras: Lucas 22. 63-71; 2Timóteo 3. 1-9; Salmo 72;  

Provérbios 17. 18-23; Ezequiel 3-4. 

 

Versículo do Dia: “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido 

faz secar os ossos” (Provérbios 17. 22). 

 

Reflexão: “Tendo Forma de Piedade” (2 Timóteo 3.1-9). Depois de descrever 

algumas das pessoas mais ímpias mencionadas nas escrituras, Paulo acrescenta: 

“tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.” Sua descrição 

seguinte mostra que ele está falando de pessoas que parecem ser sinceros 

discípulos quando, realmente, elas fazem somente o que querem fazer. Elas não 

amavam a verdade, e não amam a Deus. No final, seu egoísmo acaba sendo 

visível para os outros. 

 

Aplicação: Outras pessoas podem pensar que você é fiel a Deus. Examine-se 

honestamente. Será que Deus conta você como fiel? 

 

 

 

 



 

 

 

21 de Setembro                                                                             Dia 263 

Leituras: Lucas 23. 1-12; 2 Timóteo 3. 10-17; Salmo 73. 1-17; 

Provérbios 17. 24-28; Ezequiel 5-7. 

 

Versículo do Dia: “Toda Escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, 

para repreensão, para a correção, para a educação na justiça” (2 Timóteo 

3.16). 

 

Reflexão: Um Exemplo a Seguir (2 Timóteo 3. 10-17). Em contraste com o 

serviço fingido descrito nos versículos 1-7, aqui Paulo elogia a conduta de 

Timóteo. Timóteo sofreu por causa de sua fé, mas permaneceu fiel ao Senhor. 

Sua confiança não era posta em si mesmo nem em outras pessoas, mas em Deus 

e em sua palavra suficiente. 

 

Aplicação: Imitemos o respeito de Timóteo pelas escrituras (leia de novo o que 

Paulo diz em 2 Timóteo 3.16-17).  

 

 

 

22 de Setembro                                                                             Dia 264 

Leituras: Lucas 23. 13-25; 2 Timóteo 4. 1-8; Salmo 73. 18-26; 

Provérbios 18.1-5; Ezequiel 8-10. 

 

Versículo do Dia: “O solitário busca o seu próprio interesse e imergir-se 

contra a verdadeira sabedoria” (Provérbios 18. 1). 

 

Reflexão: Aproveitando a Oportunidade (2 Timóteo 4. 1-5). Este texto 

contêm uns desafios estimulantes para aqueles que proclamam o evangelho. 

Temos que ensinar o evangelho cientes da responsabilidade perante Deus. 

Seremos julgados por Deus. Aqueles que ensinamos (e aqueles que deixamos de 

ensinar) serão julgados por Deus. Portanto, temos que ensinar a verdade até 

mesmo quando ela não está em moda. Muitas pessoas rejeitarão a verdade e 

aceitarão ensinamentos mais atraentes, porém não devemos negligenciar nosso 

dever de divulgar o evangelho. 

 

Aplicação: Cumpra o seu ministério (serviço). 

 

 

 

 

 

 

 

23 de Setembro                                                                           Dia 265 
Leituras: Lucas 23. 26-33; 2 Timóteo 4. 9-22; Salmo 74;  

Provérbios 18. 6-12; Ezequiel 11-12. 

 

Versículo do Dia: “Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da 

honra vai a humildade” (Provérbios 18.12). 

 

Reflexão: o Senhor Saiu (Ezequiel 11. 22-23). Relembre os capítulos 8 e 10, 

nos quais Deus revelou o porquê ele estava rejeitando o povo de Judá. Eles não 

acreditavam que ele poderia rejeitá-los. Eles tinham uma doutrina que dizia ser 

impossível pecar até o ponto de ficar perdido. Sua crença estava errada. Apesar 

da sua arrogante autoconfiança, Deus deixou-os e deu o julgamento contra eles. 

Quando o pecado não deixa espaço para Deus em nossas vidas, ele se afasta. 

 

Aplicação: Ande nos estatutos de Deus (Ezequiel 11.19-20).  

 

 

 

 

24 de Setembro                                                                            Dia 266 

Leituras: Lucas 23.34-43; Tito 1.1-9; Salmo 75; Provérbios 18.13-18; 

Ezequiel 13-15. 

 

Versículo do Dia: “Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: Onde está a 

cal com que a caiastes?” (Ezequiel 13. 12). 

 

Reflexão: A Cal Fraca dos Falsos Mestres (Ezequiel 13. 1-16). Deus mostra 

um quadro interessante dos falsos profetas que proclamam revelarem sua 

palavra. Eles são como construtores levantando uma parede com “cal”. A parede 

pareceria firme, mas seria destruída por uma tempestade do Senhor. O falso 

ensinamento, frequentemente, parece atraente, até bom. Quando testado, ele 

desmorona e aqueles que confiam nele, frequentemente, morrem na tempestade. 

 

Aplicação: Construa suas paredes com a argamassa de Deus: a Verdade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 de Setembro                                                                             Dia 267 

Leituras: Lucas 23.44-49; Tito 1.10-16; Salmo 76; Provérbios 18.19-24; 

Ezequiel 16. 

 

Versículo do Dia: “O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza; suas 

contendas são ferrolhos dum castelo” (Provérbios 18. 19). 
 

Reflexão: “Professam Conhecê-lo, Entretanto O Negam Por Suas Obras” 
(Tito 1. 16). O apóstolo deixou Tito em Creta, e agora ele o adverte sobre 

algumas pessoas hipócritas com quem ele teria de tratá-la. Suas descrições de 

algumas dessas pessoas poderiam ser perfeitamente aplicadas a muitos de nós 

hoje em dia. Podemos enganar outras pessoas, podemos enganar até nós 

mesmos, mas a Deus não enganamos. Ele vê tudo. Os hipócritas eram um 

problema em Creta, a cerca de 2000 anos. A triste realidade é que a hipocrisia é 

um problema que temos que enfrentar hoje em dia também. 

 

Aplicação: Se você se diz um cristão, ande da maneira que você diz. 

 

 

 

 

26 de Setembro                                                                            Dia 268 

Leituras: Lucas 23. 50-56; Tito 2. 1-10; Salmo 77; Provérbios 19. 1-5; 

Ezequiel 17-18. 

 

Versículo do Dia: “Acaso, tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o 

Senhor Deus; não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e 

viva? (Ezequiel 18. 23). 

 

Reflexão: Responsabilidade e Arrependimento (Ezequiel 18). Dois pontos 

relevante são salientados neste capítulo. Deus afirma que somos individualmente 

responsáveis perante ele. Não somos condenados por depravação herdada, mas 

por desobediência pessoal. Ele também ressalta a importância do 

arrependimento. Ele quer que os ímpios voltem para ele, para ganharem 

“coração novo e um espírito novo”. 

Aplicação: “Portanto convertei-vos e vivei!”  (Ezequiel 18. 32). 

 

 

 

 

 

 

27 de Setembro                                                                             Dia 269 

Leituras: Lucas 24. 1-12; Tito 2. 11-15; Salmo 78. 1-22;  

Provérbios 19. 6-11; Ezequiel 19-20. 

 

Versículo do Dia: “A falsa testemunha não fica impune, e o que profere 

mentiras perece” (Provérbios 19. 9). 

 

Reflexão: Mentir desagrada a Deus (Provérbios 19. 9). Os valores pervertidos 

da maioria das pessoas em nossa sociedade oferecem novas definições para as 

coisas que Deus chama pecado. As pessoas “torcem a verdade”, usam “duplo 

significado” e distribuem “desinformação”, porque eles pensam que suas metas 

justificam seus métodos. Alguns nos dizem que a moral e a ética dependem das 

circunstâncias, sugerindo que as mentiras não sempre más. Apesar das mudanças 

nos rótulos que os homens lhes podem dar, as mentiras são ainda mentiras, e 

continuam ainda mortíferas. 

 

Aplicação: Diga a verdade sempre! 

 

 

 

 

28 de Setembro                                                                             Dia 270 

Leituras: Lucas 24. 13-27; Tito 3. 1-8; Salmo 78. 23-51;  

Provérbios 19. 12-17; Ezequiel 21-22. 

 

Versículo do Dia: “Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este 

lhe paga o seu benefício” (Provérbios 19. 17). 

 

Reflexão: “Não Convinha que o Cristo Sofresse? (Lucas 24. 13-27). Dois 

homens que caminhavam seguindo a Jesus caminhavam na estrada que vai de 

Jerusalém a Emaús, confundidos pelos acontecimentos dos últimos dias. Eles 

explicavam a um estranho que eles esperavam que Jesus resgatasse Israel, mas 

essas esperanças foram esmagadas quando ele foi morto. O “estranho” mostrou 

que os homens não haviam entendido a missão messiânica. A cruz não impediu a 

redenção; ela a tornou possível. 

 

Aplicação: Agradeça a Deus por Jesus ter morrido e ressurgido.                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                             



 

 

 

29 de Setembro                                                                             Dia 271 

Leituras: Lucas 24.28-35; Tito 3.9-15; Salmo 78.23-51;  

Provérbios 19.18-23; Ezequiel 23. 

 

Versículo do Dia: “O que torna agradável o homem é a sua misericórdia é a 

sua misericórdia; o pobre é preferível ao mentiroso” (Provérbios 19. 22). 

 

Reflexão: Corações Ardentes (Lucas 24. 28-35). Jesus, “estranho”! Que 

acompanhou os dois homens a caminho de Emaús, finalmente se revelou e então 

desapareceu. Os homens ficaram tão emocionados que, ainda a tão adiantada 

hora, viajaram de volta mais de doze quilômetros para Jerusalém para 

compartilhar as boas novas. Seus corações estavam em fogo, e eles não podiam 

guardar a mensagem do evangelho só para si. 

 

Aplicação: Pense sobre o eterno valor do evangelho. Pode hoje você guardá-lo 

só para si? 

 

 

 

 

 

30 de Setembro                                                                             Dia 272 

Leituras: Lucas 24.36-43; Filemom 1-16; Salmo 79;  

Provérbios 19.24-29; Ezequiel 24-25. 

 

Versículo do Dia: “Filho meu, se deixas de ouvir a instrução desviar-te-ás das 

palavras do conhecimento” (Provérbios 19.27). 

 

Reflexão: A Prova da Vitória (Lucas 24.36-43). Jesus apareceu a seus 

discípulos para confirmar ser verdadeiro o testemunho de que ele havia 

ressuscitado dos mortos. A inteireza de sua vitória sobre a morte é sublinhada 

pela sua ressurreição corporal. A morte não podia reter o corpo de Jesus, nem 

reterá os corpos de seus seguidores. Os corpos dos fieis serão ressuscitados e 

transformados em corpos imortais (1Coríntios 15.44).  

 

Aplicação: Prepare-se, hoje, para a eternidade com Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


