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Escritura é de muito mais 
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Uma comunhão mais real significa dedicar tempo para meditar, refletir, pensar profunda-
mente, conversar com Deus e ouvir a Sua voz. Esta ferramenta tem o objetivo de apro-
fundar o hábito de ver no texto bíblico o que Deus está falando, o que Ele nos pede, 

podendo responder através de um novo compromisso a cada dia. Assim, esta apostila contribuirá 
para aprofundar e satisfazer nossa necessidade de ter + COMUNHÃO com nosso Pai Celestial 
na primeira hora de cada manhã, colocando primeiro Deus em nosso dia e deixando-O atuar ao 
longo de nossa jornada.

A era das redes sociais muitas vezes não permite às pessoas ficar a sós com Deus. Também 
podemos nos tornar superficiais em pensar que com 140 caracteres seremos capazes de expres-
sar o que cremos. Pensando nisso, este material é uma ferramenta que contribuirá para ensinar a 
meditar e arrazoar, bem como reproduzir de forma escrita os benefícios da comunhão pessoal. 
Nos próximos 40 dias, desfrute tempo suficiente para aprofundar o hábito de ficar a sós com 
Deus e depois mantenha-se sempre conectado a Ele. 

Você escreverá em sua apostila, e isso possibilitará uma comunhão mais profunda. Como 
lemos em Deuteronômio 17:18 e 19: “Escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, do 
exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da 
sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, 
e estes estatutos, a fim de os cumprir” (AA). Ou seja, escrever é uma maneira sólida de aprender 
para praticar.

 
+ COMUNHÃO é colocar primeiro Deus no seu dia e andar com Ele o dia todo, com a pro-

messa de que “todas as demais coisas vos serão acrescentadas” (cf. Mateus 6:33). É interessante 
saber que, de acordo com o erudito Abraham Joshua Heschel, não há equivalência para a pa-
lavra “coisa” no texto bíblico. O termo davar, que no hebraico veio a designar “coisa”, signifi-
ca fala, palavra, mensagem, relatório, notícia, conselho, pedido, promessa, decisão, sentença, 
tema, história, dito, declaração, atividade, ocupação, atos bons, eventos, modo, maneira, razão, 
causa, mas nunca “coisa” (O Schabat, [Perspectiva, 2004], p. 17).

Este material tem esta intenção: “Buscai primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e todo davar, 
vos será acrescentado.” 

O Dr. Adolfo Suárez é o autor desta apostila, a qual surgiu da preocupação dele de que a 
comunhão com Deus não se tornasse mecânica e rotineira. Sua família pratica este método há 
mais de cinco anos, e foi por ele aplicado em turmas de Teologia, Pedagogia, Música, etc., no 
UNASP, campus Engenheiro Coelho. O autor tem o apoio de todos os líderes de Mordomia 
Cristã das Uniões e da Divisão Sul-Americana. 
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#PrimeiroDeus

Cremos que o resultado prático disso se encontra no que Ellen White escreve:

+ COMUNHÃO 
“Há grande necessidade de oração secreta,

+ RELACIONAMENTO
mas também é necessário que vários cristãos se reúnam, enviando com fervor suas orações a 

Deus. Jesus está presente nesses pequenos grupos, o amor pelas pessoas se aprofunda no coração,

+ MISSÃO
e o Espírito Santo aplica Suas poderosas energias, para que os instrumentos humanos se po-

nham em atividade, com vistas a salvar os que estão perdidos (Exaltai-O, p. 417).

#PrimeiroDeus no começo de cada novo dia: Reavivados Por Sua Palavra, Espírito de Profecia, 
Lição da Escola Sabatina e Devocionais.   

#PrimeiroDeus em minha família, cuidando da saúde e guardando fielmente o sábado.

#PrimeiroDeus no uso dos meus dons, transformando meus talentos em ministérios. 

#PrimeiroDeus no meu orçamento familiar, adorando sistemática e proporcionalmente.

Pr. Herbert Boger Júnior
Líder de Mordomia Cristã

Divisão Sul-Americana 
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#Prefácio

Conta-se que um homem muito rico reuniu seus empregados no dia de seu aniversário. Que-
ria lhes dar um presente.

 – O que você quer? – perguntou ao rapaz que cuidava de seu cavalo. – Escolhe entre a Bíblia 
ou estes cem reais.

– Se soubesse ler, preferiria a Bíblia. Mas como não sei, o dinheiro me será mais útil.
– Tudo bem. Então pegue o dinheiro.
– E você? Qual a sua escolha: a Bíblia ou os cem reais? – perguntou ao jardineiro.
– Minha esposa está doente. Neste momento, preciso do dinheiro – respondeu o jardineiro.
– Marta, já que você sabe ler, penso que vai querer a Bíblia, certo?
– Eu nunca tenho tempo para ler um livro. Além do mais, com o dinheiro vou comprar um 

vestido novo.
Faltava apenas o office-boy.
– Guilherme, você também quer o dinheiro ou prefere a Bíblia?
– Minha mãe me ensinou a ler e guardar os dez mandamentos. Ela sempre dizia que a Palavra 

de Deus vale mais do que todo o ouro e a prata do mundo. Se o senhor não se importar, vou 
querer a Bíblia.

– Deus o abençoe, garoto, e faça com que sua boa escolha lhe traga riquezas, honra e uma 
longa vida.

Guilherme recebeu a Bíblia. Ao abri-la, uma moeda de ouro caiu ao chão, e folheando rapi-
damente as páginas do livro sagrado, descobriu que havia muitas notas de dinheiro. Enquanto 
isso, os outros três empregados, compreendendo sua péssima escolha, foram embora tristes e 
de cabeça baixa.

Ler a Bíblia é sempre uma experiência enriquecedora. Suas orientações, conselhos e man-
damentos iluminam nosso caminho, dão sentido à nossa experiência e nos preparam para o 
encontro com seu Autor. Contudo, a Bíblia não pode ser lida de modo apressado ou superficial. 
Ao contrário, é necessário dedicar-lhe o melhor de nosso intelecto e tempo.

Convido você a esta fascinante aventura: ler e meditar nas Escrituras, fazendo isso, preferen-
cialmente, nas primeiras horas do dia. Afinal, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. 
Esse encontro diário nos habilitará a termos relacionamentos saudáveis com o semelhante, e, 
claro, nos ajudará a cumprir a missão que Jesus nos confiou.

Leia a Escritura. Medite nela. Ouça a voz de Deus. Seja transformado por ela.

 Pr. Adolfo S. Suárez
Reitor do SALT

Divisão Sul-Americana 
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ESTUDANDO E AMANDO A PALAVRA DE DEUS

Alberto, um jovem cristão, estava se preparando para uma viagem de férias. Seu amigo Gusta-
vo veio buscá-lo, e perguntou:

– Já arrumou suas coisas? Está tudo pronto?
– Quase – respondeu Alberto. – Só falta pôr mais umas coisinhas na mala. E ele leu a “peque-

na” lista do que faltava para o amigo:

• mapa
• lâmpada
• bússola
• espelho
• cesta de comida
• alguns livros de poesia
• algumas biografias
• coletânea de cartas antigas
• livro de cânticos
• livro de histórias
• metro
• prumo
• martelo
• espada
• capacete

A essa altura, o amigo já estava apavorado:
– Mas, meu amigo, o carro já está cheio, não vai dar para você levar tudo isso!
– Acalme-se está tudo aqui! – disse Alberto –, mostrando sua Bíblia.
De fato, a Bíblia é a concentração de diversos elementos necessários à vida humana: esperan-

ça, guia, verdade, luz, reflexão, etc. Por isso é um livro tão extraordinário. Dificilmente consegui-
mos imaginar a história humana sem esse tesouro inestimável. 

Os Benefícios Espirituais Do Estudo da Bíblia

Como afirmam Howard e William Hendricks, o estudo da Bíblia não é opcional, mas essen-
cial.1 Obviamente, sua leitura é essencial para a vida espiritual. Nesse sentido, os benefícios 
ocorrem em três direções.2 

1 Howard G. Hendricks e William D. Hendricks. Living by the Book. Chicago: Moody Press, 1991, p. 18. 
2 Esta seção fundamenta-se em Howard G. Hendricks e William D. Hendricks. Living by the Book, p. 18 a 22. 
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Introdução

Crescimento
De acordo com o apóstolo Pedro, o estudo da Palavra proporciona crescimento. Em 1 Pedro 2:2, 

o apóstolo afirma: “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para 
que por meio dele cresçam para a salvação” (NVI). Nesse versículo, três palavras devem ser des-
tacadas. A primeira é como, e essa expressão indica atitude. Para o recém-nascido, buscar o peito 
da mãe ou a mamadeira é algo natural e necessário para o sustento físico. De igual modo, o cristão 
precisa desenvolver a atitude natural de buscar e querer o Livro Sagrado para ter sustento espiritual.

A segunda palavra que se destacada é desejem. O termo indica vontade, apetite “anelo”, “de-
sejo forte” e revela um sentido de intensidade.3 Assim como a criança deseja alimentar-se do leite 
materno, o cristão almeja pela Escritura com desejo intenso, sabendo que só assim pode crescer 
à estatura de Cristo.

Em terceiro lugar, destaca-se a expressão para que, a qual indica alvo, objetivo. No entender 
do apóstolo, o objetivo é o crescimento para a salvação. É importante notar que o texto sagrado 
não diz que o alvo da ação de alimentar-se da Palavra é conhecer, mas crescer. Certamente não 
podemos crescer sem conhecer a Sagrada Escritura, embora possamos conhecê-la e não crescer. 
Há pessoas para quem a Bíblia é apenas uma fonte de curiosidade. O resultado é que essas pes-
soas se tornam pecadores esclarecidos. Nada mais do que isso. Outras pessoas, porém, encaram 
a Palavra como normativa e recebem a Cristo como o Salvador. O resultado é que essas pessoas 
crescem à estatura do Salvador.

Maturidade espiritual
Além de ser essencial para o crescimento, a Palavra de Deus tem outro papel fundamental na 

vida do cristão, conforme explicado pelo apóstolo Paulo: “Quanto a isso [a respeito de Cristo], 
temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. 
De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensi-
ne novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de 
alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da 
justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se 
aptos para discernir tanto o bem quanto o mal” (Hebreus: 5:11-14; NVI).

O escritor bíblico afirma que tem muito conteúdo a comunicar, mas que é difícil comparti-
lhar seu conhecimento, devido à lentidão do aprendizado dos receptores da mensagem. Então, a 
palavra-chave nesta passagem é tempo. Com o passar do tempo, os filhos de Deus precisam sair da 
imaturidade para a maturidade, do leite para o alimento sólido. E como essa maturidade pode ser 
alcançada? Pela aptidão para discernir tanto o bem quanto o mal. Assim, a “marca da maturidade 
espiritual não é quanto nós sabemos, mas quanto nós usamos. No reino espiritual, o oposto de 
ignorância não é conhecimento, mas obediência”.4

3 Russell Norrman Champlin. O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. Vol. VI. São Paulo: Milenium, 1982, p. 113. 
4 Howard G. Hendricks e William D. Hendricks. Living by the Book, p. 21. 
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Eficácia espiritual
O terceiro benefício espiritual decorrente do estudo da Bíblia é apontado em 2 Timóteo 3:16 

a 17: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a corre-
ção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra” (NVI).

O apóstolo Paulo escreve com a perspectiva hebraica sobre educação. Nesse sentido, sua com-
preensão de ensino e aprendizado não estava ligada meramente ao conhecimento ou preparo 
intelectual da vida humana. Obviamente, esses elementos eram considerados importantes, mas 
o alvo final do processo educacional era uma vida espiritual eficaz, percebida por um comporta-
mento santo e um estilo de vida que refletisse a ação transformadora de Deus na vida  humana.5

Os Benefícios Intelectuais do Estudo da Bíblia
Os benefícios do estudo da Bíblia não se limitam ao âmbito religioso ou espiritual. Ellen G. 

White afirma categoricamente que “como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente 
do que qualquer outro livro, ou todos os livros reunidos”.6 Essa afirmação é surpreendente! É pos-
sível que algumas pessoas digam: “Não tenho dúvida da importância da Bíblia para a minha vida 
espiritual. Mas, como ela pode me ajudar na minha cognição, na minha inteligência?”

De acordo com Ellen G. White, a contribuição intelectual da Bíblia se fundamenta em três 
características: “A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações, a beleza de 
suas imagens.”7 Quando analisamos essa declaração, percebemos a riqueza oculta numa declara-
ção tão despretensiosa. Vamos pensar em cada um desses itens.

Quanto à grandeza dos temas da Bíblia, podemos afirmar que se exige esforço intelectual com-
plexo na sistematização de seus assuntos: conhecimento (informação), compreensão (entendimen-
to), aplicação (prática), análise (diferenciação das partes), síntese (esquematização), avaliação (juízo 
de valor). Como exemplo, podemos citar o esforço necessário para a compreensão de grandes te-
mas, como a luta entre o bem e o mal. Nesse caso, não basta apenas dominar a informação do que 
significa o grande conflito, pois sua compreensão exige síntese e inclusive avaliação.

Além disso, nossa mente se expande diante da variedade dos temas bíblicos (polifonia), en-
quanto que livros “acadêmicos” abordam apenas um tópico (monofonia).8 Além disso, em livros 
comuns, as ideias são encontradas no texto. Na Bíblia, porém, somos levados a um contexto mais 
amplo, diferente do nosso. Esse exercício, por ser complexo e desafiador, estimula a inteligência.

Também é importante observar que enquanto que num livro comum o leitor tem um ambiente 
ou contexto, a Bíblia nos coloca diante de 66 contextos diferentes, o que requer relacionamento 
entre as partes e contextos para sua compreensão, exigindo olhar restrito e globalizado.

5 Lawrence Richards. Comentário Bíblico do Professor – Um Guia Didático Completo para Ajudar no Ensino das Escrituras Sagradas 
do Gênesis ao Apocalipse. São Paulo: Vida, 2004, p. 1123. 
6 Ellen G. White. Educação, 9ª Ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 124. 
7 Ibid. 
8 Sikberto Marks, Ruptura da Mente: Excelência Profissional Através da Leitura e Estudo de Pérolas - A Estratégia Revolucionária 
do Alto Desempenho Pessoal no Terceiro Milênio. Ijuí - RS: [s. n.], 1998, p. 272. 
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Introdução

Sikberto Marks nos lembra que a leitura da Bíblia permite a prática de diversas estratégias que 
desenvolvem o intelecto:

 • Meditação – atenção intensa do espírito sobre um assunto.
 •  Reflexão – exame de consciência, que desenvolve o senso crítico e subjuga a 

 ingenuidade.
 • Observação – exame atento e minucioso.
 • Comparação – confronto de ideias.
 • Cultivo e aperfeiçoamento de princípios – a essência do governo da mente.9

No que diz respeito à simplicidade das declarações bíblicas, podemos afirmar que – por incrí-
vel que pareça – a simplicidade exige um “raciocínio duplo”: primeiramente para compreender 
o difícil; depois, para “traduzir” isso numa linguagem compreensível, comum. Isso significa que 
falar difícil é fácil; o difícil é falar fácil. O importante disso é que declarações simples se har-
monizam com a vida diária, de modo que a leitura da Bíblia nos torna capazes de uma melhor 
compreensão da vida “complexa” e da vida “comum”.

Imagine a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profundidade escondida em versículos como 
“o Senhor é o meu Pastor, nada me faltará”. Ou “o reino dos céus é semelhante ao fermento”. 
Ou “posso todas as coisas naquele que me fortalece”. Ao mesmo tempo em que essas afirmações 
sugerem coisas facilmente compreensíveis, como o cuidado de Deus por nós ou a maneira como 
Ele trabalha em nossa vida, é também verdade que elas nos colocam diante de temas profundos: 
Por que às vezes, aparentemente, Deus cuida de uns e não de outros? Por que Deus alcança ra-
pidamente o coração de uns, enquanto outros demoram tanto a se entregar a Ele?

Finalmente, outra característica da Escritura que contribui para o desenvolvimento de nosso 
intelecto é a beleza de suas imagens. As diversas metáforas e parábolas da Bíblia – verdadeiras 
imagens mentais – exigem, por sua riqueza, bastante esforço para compreensão e aplicação. Por 
outro lado, os temas profundos e espirituais ficam mais compreensíveis e concretos pelas ima-
gens que a Bíblia apresenta, assim como ajudam a fixar o conhecimento.

É muito bom saber que a Palavra nos torna mais maduros tanto na perspectiva espiritual quan-
do na cognitiva. Todavia, para que isso seja possível, é necessário dedicar-lhe tempo.

Meditando na palavra de deus
Na sociedade agitada e apressada em que vivemos, torna-se cada vez mais difícil desacelerar 

o passo. A ordem é: sejamos rápidos! De tal forma que a rapidez se tornou sinônimo de produ-
tividade e sucesso. Entretanto, a orientação bíblica é que tiremos tempo para refletir, arrazoar 
e meditar. E isso certamente não combina com uma vida agitada. O conselho de Deus é muito 
claro: “Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para 

9 Sikberto Marks, Ruptura da Mente, p. 281-285. 
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que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e 
você será bem-sucedido” (Josué 1:8). 

O que, de fato, significa meditar?
A palavra hebraica hagah, traduzida em Josué 1:8 como meditar, significa literalmente “murmu-

rar”, “balbuciar”. O raciocínio é o seguinte: quando alguém “balbucia” continuamente a Palavra de 
Deus, pensa constantemente nela.10 É como se a pessoa estivesse o tempo todo falando da Escritura 
num tom baixo, suave. Ao agir dessa forma, a pessoa articula, fala.11 Consequentemente, meditar 
implica estudar, refletir, pensar na Escritura, encher a mente e a boca com ela.

Podemos, então, afirmar que meditar é:
 

q Estudar a Palavra. Isso significa aplicar o intelecto, a memória, o “espírito”, à aquisição 
de conhecimento. É o exercício no qual dedicamos toda a nossa cognição na compreensão 
da Palavra de Deus. Estudar é estar aberto às informações, curiosidades, desafios, propostas 
que Deus nos faz mediante a Revelação.
q Refletir na Palavra. Não basta ler ou estudar o que a Bíblia diz; é necessário conside-
rar, ponderar, raciocinar. Refletir é pensar com seriedade a fim de obter prudência e juízo. 
Refletir é debruçar-se com calma nas orientações divinas, com o propósito de melhor 
efetivá-las na vida diária.
q Falar a Palavra. Ao estudar a Palavra, ao refletir em seus ensinamentos, ao nos ima-
ginarmos em seus cenários, certamente somos levados a querer guardar na memória 
diversos versículos ou mesmo capítulos. O ato de memorizar porções bíblicas pode ser 
facilitado pelo processo indicado em Deuteronômio 6:7, em que somos instados a falar, 
conversar e declarar a Palavra. Quanto mais falarmos da Palavra, mais familiar ela se tor-
nará para nós, e muito mais fácil será guardá-la em nossa mente, que era o grande desejo 
do salmista (Salmo 119:11).
q Pensar a partir da Palavra. O resultado final deste processo é que a Palavra se torna 
uma espécie de “moldura” de nossos pensamentos, um referencial. Nosso modo de pen-
sar passa a ser construído a partir daquilo que lemos na Escritura. E logo nossas ações são 
impactadas por nossos pensamentos.

Para tornar mais prático, a seguir apresento quatro sugestões para formar o hábito de meditar na 
Palavra de Deus.

1. Leia a Bíblia. Separe um tempo diário, preferencialmente na primeira hora da manhã. Esta-
beleça isso como prioridade inegociável. No momento escolhido, que podem ser 20 minutos ou 
uma hora, leia o texto previamente separado. Você pode seguir o Reavivados por Sua Palavra, o Ano 
Bíblico ou outro plano de leitura da Bíblia.
10 Frank E. Gabelein, editor. The Expositor’s Bible Commentary, volume 3. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1992, p. 257. 
11 W.E. Vine; Merril F. Unger e William White Jr. Dicionário Vine, 5a edição. Rio de Janeiro: CPAD, 2005, p. 181.
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Introdução

2. Reflita no que acabou de ler. Havendo efetuado a leitura, pense com calma no que você leu. 
Reflita na história, nas palavras, figuras e pessoas envolvidas. Encontre respostas para os problemas 
formulados.

3. Leia Bíblia em voz alta. O culto familiar é um bom momento para a leitura de textos bíblicos 
selecionados. A leitura da Palavra poderá facilitar o aprendizado e, se necessário, provocará pro-
fundas reformas espirituais, como ocorreu na época do reinado de Josias (2 Crônicas 34:18-33).

4. Pense e viva diferente. Lembre que a Palavra não nos foi dada meramente para informação, 
mas sim para transformação. Por isso, assimile os princípios e verdades aprendidos e se esforce 
para colocá-los em prática imediatamente. Isso será possível pela graça e em resposta ao amor 
de Deus.

Conclusão
A Bíblia é um livro singular, e essa unicidade aponta para a sua origem divina. A singularidade 

da Escritura pode ser verificada em pelo menos quatro aspectos:12 

• Primeiro, ela é singular em sua produção. Sendo um só livro, é, contudo, formada de vários 
livros. Além disso, não é meramente uma coleção de histórias, cartas ou poesias. É uma perfeita 
unidade, progressiva e harmoniosa, girando sempre em torno de um assunto e uma pessoa: sal-
vação em Jesus. Diferenciando-se abismalmente de qualquer outro livro, a Bíblia foi escrita em 
aproximadamente 1.500 anos, em três idiomas diferentes, em três continentes diferentes e por 
autores fantasticamente diferentes, dentre os quais havia, por exemplo, um construtor de tendas, 
um médico, dois carpinteiros, dois pescadores, alguns reis, um oficial da nobreza, etc.

• Segundo, ela é singular em sua preservação. Provavelmente seja o livro mais perseguido de 
toda a história do mundo. De fato, muitos tentaram proibi-la e destruí-la, mas seus esforços foram 
em vão. Ela é uma bigorna que tem esmiuçado muitos martelos.

• Terceiro, ela é singular em suas proclamações. Na época de sua escrita, mais de um quarto 
de seu conteúdo era profético, a maior parte tendo já se cumprido com espantosa precisão. Seus 
temas abrangem desde o Céu até o inferno, do bem ao mal, do Criador à criatura, do passado ao 
futuro, passando pelo presente.

• Finalmente, ela é singular pelo seu resultado. Como nenhum outro livro, a Bíblia influenciou 
e influencia profundamente a cultura, o pensamento e história do mundo, modelando a arte, mú-
sica, moralidade, oratória, lei, política, filosofia e literatura. Além de influenciar pessoas, é claro.

Em nossa condição de cristãos, como filhos e filhas de Deus, é nosso dever conhecer a Pala-
vra inspirada. Precisamos ser bem-sucedidos como intérpretes da Bíblia. Nas palavras de Rick e 
Shera Melick: “Considerando que a Bíblia é a fonte primária de instrução, é necessário compre-
ender sua mensagem. Isso inclui saber o que ela significa nos dias em que foi escrita, bem como 

12 Bruce Wilkinson & Kenneth Boa. Descobrindo a Bíblia p. viii a x. 
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saber seu significado para os leitores e ouvintes de hoje.”13 Para que isso seja possível, é necessá-
rio estudá-la com seriedade e compromisso, dedicando-lhe todo o nosso intelecto, mediado pelo 
Intérprete, o Espírito Santo. 

Por sua riqueza e abrangência, a Escritura faz mais do que apenas falar ao nosso intelecto. Ela 
sensibiliza nossa vontade e provoca em nós o desejo de mudanças. E faz isso porque é a Palavra 
de Deus. Tão grande é seu impacto e poder, que faz seu trabalho no tempo oportuno. Como diz 
o profeta Isaías, ela não volta a Deus sem resultado, mas faz o que determina a vontade divina 
(Isaías 55:11).

Diante de um livro tão especial – dádiva do Céu à Terra – o que podemos fazer? Temos apenas 
uma alternativa correta: estudá-la, amá-la e seguir seus preceitos. Como diz Josué 1:8, “meditar nele 
dia e noite”.

orientaÇÕes prÁticas Que auXiliaM  

na MeditaÇão na palavra de deus

Filhos e filhas de Deus precisam ter familiaridade com a Bíblia, pois ela é sua principal fonte de 
estudo e reflexão. É a partir dela que surgem os conceitos e temas que nos alimentam diariamente. 
Ou seja, precisamos ser estudantes dedicados na bela e desafiadora tarefa de compreender a Palavra 
de Deus. Mais do que estudá-la, precisamos amá-la a ponto de seguir seus ensinamentos. E como 
isso é possível? Qual é a melhor maneira de estudar a Bíblia?

James Braga, por muitos anos professor de Bíblia, afirma que “talvez uma das razões de tantas pes-
soas não tirarem proveito do estudo bíblico seja simplesmente por não saberem como proceder”.14 
Então, diríamos que o estudo proveitoso da Bíblia é também uma questão de método. Alguém, a 
esta altura, poderia perguntar: Que método posso adotar a fim de que meu estudo seja eficaz e 
transformador? A verdade é que, independentemente do método, é necessário compreender e viva-
mos este princípio: se quisermos ser autênticos filhos e filhas de Deus, precisamos ir muito além de 
uma leitura descuidada, rápida e superficial da Bíblia. 

A esse respeito, Ellen G. White, em seu livro Educação, página 189, afirma: “Tome o estudante 
[da Bíblia] um versículo, e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para 
ele, e então se demore nesse pensamento até que se torne seu também”. Nessa curta e extraordiná-
ria citação, somos orientados em alguns aspectos importantes como estudantes da Bíblia:

• Prefira textos curtos, e não longas porções.

• Evite qualquer distração e concentre o intelecto.

13 Rick Shera e Melick Shera. Teaching that Transforms: Facilitating Life Change Through Adult Bible Teaching. Nashville, 
Tennessee: B & H, 2010, p. 31. 
14 James Braga. Como Estudar a Bíblia, p. 9.
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•  Exerça capacidade analítica com a finalidade de encontrar a ideia contida no versículo; este 
é o ponto-chave para a reflexão.

• Não tenha pressa; concentre o intelecto na reflexão sobre a ideia descoberta.

• Capte o que está escrito, de modo a fazer parte de seu sistema de pensamento, de sua vida.

O que Ellen G. White está sugerindo é que o estudante da Bíblia seja metódico, sistemático e 
organizado em seu empreendimento. Aliás, ela própria afirma: “O ensino da Bíblia deve ter os 
nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos, e o nosso mais fervoroso esfor-
ço” (Educação, p. 186). Obviamente, só pode ensinar a Palavra quem a estuda. Assim, as palavras 
de Ellen White valem para quem ensina e quem estuda a Bíblia:

• Pensar de modo espontâneo, não necessariamente técnico.

• Usar um modo claro, um método.

• Dedicar esforço, aplicando tempo e intelecto a essa tarefa.

Com o propósito de ajudar os membros da Igreja a praticar uma leitura bíblica mais atenta, 
proveitosa e que permita reflexão e meditação – fugindo de uma leitura apenas superficial –, este 
manual sugere algumas orientações em forma de modelos gráficos com os quais cada estudante 
da Bíblia poderá interagir. O leitor notará que a cada dia há algo para escrever. Isso possibilitará 
crescimento e autonomia no estudo da Palavra, elemento-chave para uma vida devocional madu-
ra e ativa.

A seguir, são apresentados os três modelos utilizados neste material. Para seu uso, utilizam-se 
os capítulos do Reavivados por Sua Palavra.

1.  O primeiro modelo tem três seções: Deus quer que eu saiba (tem a ver com o assunto bási-
co tratado na leitura; refere-se à informação apresentada no texto), Deus quer que eu sinta 
(tem a ver com o nosso sentimento em relação à leitura, nosso envolvimento além do inte-
lecto; afinal, somos mais do que apenas pessoas que pensam) e Deus quer que eu faça (tem 
que ver com a ação, a prática que pode resultar da leitura). Ao final de sua meditação, redija 
uma breve oração como resultado de seu momento de meditação. Este modelo se sustenta 
em alguns textos bíblicos, os quais mostram a importância de cada uma das três seções: 
(1) Deus quer que eu saiba: Dirigido pelo Espírito Santo, o discípulo Filipe questiona o alto 
oficial de Candace se compreende o que lê (Atos 8:30); diante da resposta negativa, Filipe 
explica-lhe o significado do que lia no livro de Isaías (8:35). (2) Deus quer que eu sinta: 
Filipenses 1:3 a 11 descreve de modo tocante o sentimento do apóstolo Paulo em relação 
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aos irmãos filipenses. O que vemos, então, é que o mais eminente teólogo da Bíblia não se 
furta a uma linguagem emotiva, sentimental. Como se aproximar de trechos como este ape-
nas com a cognição? Como seres integrais, certamente procedemos bem quando aplicamos 
a integralidade da vida para compreender as orientações divinas. (3) Deus quer que eu faça: 
Em textos como Mateus 4:19; 5:48; 16:24, etc., vemos que Jesus Cristo exige ação de Seus 
seguidores. Assim, ao ler a Bíblia, precisamos agir, fazer algo em relação ao que foi lido. 

2.  O segundo modelo utilizado consta de três partes: resumo do capítulo lido (uma breve síntese 
da leitura), hoje eu aprendi isto (a essência daquilo que lhe impactou na leitura) e a leitura de 
hoje é importante para a minha vida porque (uma frase sobre a aplicação e importância da 
leitura feita). A intenção clara deste modelo é ajudar a obter plena compreensão do que foi 
lido a fim de conhecer os caminhos e as veredas de Deus (Salmo 25:4).

3.  Finalmente, o terceiro modelo usado contém três seções: na leitura de hoje aprendi que Deus é 
(referência à natureza e caráter de Deus), na leitura de hoje aprendi que Deus pode (referência 
ao que Ele deseja realizar em nossa vida) e na leitura de hoje aprendi que Deus quer isto de 
mim (ações que podem ser implementadas para pôr em prática o que foi de lido). Sendo que a 
Bíblia é a Palavra de Deus, e considerando que o apóstolo Paulo nos informa que o que sabemos 
de Deus, o sabemos porque Ele Se revela a nós (Romanos 1:19), este modelo busca incentivar o 
estudante da Escritura a conhecer mais e melhor a Deus, mediante a Revelação. No Salmo 119, 
o salmista diz “Ensina-me os teus preceitos” (v. 12); “Desvenda os meus olhos” (v. 18); “Dá-me 
entendimento” (v. 125). Esses versículos enfatizam um saber teórico. Entretanto, observemos 
que no Salmo 119 o interesse do salmista não era puramente teórico, e sim prático. O salmista 
queria conhecer a verdade divina a fim de que sua vida pudesse corresponder a essa verdade e 
viver de acordo com ela (veja os versículos 1, 2 e 5). O salmista estava interessado na verdade 
e na ortodoxia (sistema de ideias) não como um fim em si mesmos, mas como meios práticos 
de aperfeiçoamento da vida e de uma maneira santa de viver. Sua  preocupação última estava 
em conhecer e servir ao grande Deus, cuja verdade procurava entender.

Como proceder?
Você pode seguir a seguinte rotina, preferencialmente de manhã:

q Ore a Deus pedindo orientação para a leitura e meditação.
q Leia o texto bíblico do dia, do Reavivados por Sua Palavra.
q  Depois, leia o modelo apresentado, preenchendo com atenção o que está faltando. Ao 

efetuar o preenchimento, faça-o em profunda reflexão sobre o conteúdo para entender 
o que Deus quer dizer na Palavra.
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q  Uma vez preenchido completamente o modelo, releia-o a fim de interiorizar o que 
escreveu. Nesse processo, reflita cuidadosamente na vontade de Deus para seu dia. 
Medite nas orientações que a Palavra apresenta. Porém, não fique apenas no concei-
to descoberto: torne-o seu, deixe que o Espírito Santo atue em seu coração, saindo da 
explicação para a aplicação.

q Leia e reflita na Frase do dia, a qual está baseada no capítulo do dia.
q  Termine sua leitura e meditação com uma oração, agradecendo a Deus Sua revela-

ção, e pedindo poder para aplicar a leitura bíblica à vida prática.
q Durante o dia, tente lembrar o ensinamento principal do texto bíblico lido.
q À noite, antes de dormir, releia rapidamente o que escreveu de manhã.

Lembre-se
Métodos e técnicas de estudo da Bíblia jamais esgotarão a riqueza de qualquer passagem da 

Escritura. Em Isaías 55:8 e 9, está escrito a respeito da infinita superioridade dos pensamentos divi-
nos em relação aos pensamentos humanos. Considerando que a Escritura contém pensamentos de 
Deus numa linguagem humana, devemos então admitir que jamais teremos condições de exaurir 
a riqueza escondida nas palavras que compõem os versículos e capítulos da Bíblia.

É claro que isso não deve nos desestimular no estudo; ao contrário, deve nos lembrar de que, 
por mais que cavemos profundamente – e diversas vezes – em busca de tesouros, ainda pode-
remos continuar explorando e achando pérolas escondidas nas mesmas histórias, parábolas ou 
exortações que já tantas vezes lemos e estudamos.

Para o autêntico filho e filha de Deus, o estudo consciente e reflexivo da Bíblia é fundamental, 
pois permite estabelecer um relacionamento maduro e consistente com Deus, bem como possibi-
lita extrair alimento sólido das Escrituras. É bom lembrar também que o seguidor de Cristo deverá 
se transformar num mestre da Bíblia. E para sermos mestres das Escrituras, primeiramente devemos 
ser bons estudantes delas.

Mãos à obra!
Agora que você já tem as informações suficientes para começar a prática da leitura da Bíblia, 

desejo que sua aventura com a Palavra leve você a conhecer a vontade de Deus, e, acima de tudo, 
produza em você o desejo de incorporar esses ensinamentos em sua vida.

Ao terminar este pequeno livro, quero enfatizar as atitudes que fundamentam qualquer tentati-
va de um estudo significativo e aprofundado da Bíblia, sem as quais todo desejo de compreender 
a Palavra é inútil. Essas atitudes são: oração, meditação, fé e vontade pessoal.15

Boa reflexão na Palavra de Deus!

15 The General Conference Sabbath School Department. Teaching Teachers to Teach. Nashville, Tennessee: Southern Publishing 
Association, 1964, p. 22-24.            
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#PrimeiroDeus

priMeiro deus eM MinHa casa

Reúna sua família no culto da noite e, juntos façam esta autorreflexão e compromisso! 

Reflexão:

“Não temos” alegria maior do que saber que, como pais e filhos, estamos andando na verda-
de (3 João 4).

Você é a maior alegria de Deus!
 1. O que tem mantido você fiel a Jesus ao longo de sua caminhada com Ele? 
 2. Existe algum momento especial em que você viu a mão de Deus agir em sua vida e em 

sua família? 
 3. Em que área de sua vida/família você sente que o Espírito Santo precisa agir?

ALGUNS PARÂMETROS

+COMUNHÃO
 q Oração em particular 
 q Lista de oração intercessora 
 q Bíblia 
 q Livros do Espírito de Profecia / Meditação 
 q Guarda do sábado 
 q Lição da Escola Sabatina 
 q Dízimos 
 q Ofertas / pactos 

Presença nos cultos:
 q Sábado 
 q Quarta-feira 
 q Domingo 
 q Culto Jovem 
 q Culto Familiar 
 q Culto de Pôr do Sol 

+RELACIONAMENTOS
 q Familiar 
 q Escola Sabatina / Pequeno Grupo 
 q Relacionamento na Igreja 
 q Relacionamento com os necessitados (ASA) 
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+MISSÃO
 q Estudos bíblicos 
 q Visitas conduzidas à Igreja 
 q Duplas missionárias 
 q Visitas conduzidas à classe bíblica 
 q Pessoas conduzidas ao batismo 
 q Auxílio a algum departamento da Igreja 
 q Usar os dons espirituais 

faÇa seu coMproMisso pessoal:

+ COMUNHÃO 
“Há grande necessidade de oração secreta,
Orar por cinco pessoas:

 1.______________________________________________

 2.______________________________________________

 3.______________________________________________

 4.______________________________________________

 5.______________________________________________

+ RELACIONAMENTO
mas também é necessário que vários cristãos se reúnam, enviando com fervor suas orações a 

Deus. Jesus está presente nesses pequenos grupos, o amor pelas pessoas se aprofunda no coração
Orar em um PG ou Unidade da Escola Sabatina:

• ______________________________________________

+ MISSÃO
e o Espírito Santo aplica Suas poderosas energias, para que os instrumentos humanos se po-

nham em atividade, com vistas a salvar os que estão perdidos " (Ellen G. White, Exaltai-O, p. 417).
Contribuir para levar ao batismo neste ano:

• ______________________________________________
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#PrimeiroDeus

Hoje renovei meu pacto
 “Provai e Vede” (Sl 34:8).

 “Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e 
Salvador, Jesus Cristo” (2 Pedro 3:18, A Mensagem).

Renovação de pacto 
#Primeiro Deus.

Renovação de pacto 
#Primeiro Deus.

Renovação de pacto 
#Primeiro Deus.

•  Primeiro Deus no meu 
dia, iniciando às ____h

•  Primeiro Deus na minha 
família, no meu tempo 
e na saúde. ________ 
(tempo dedicado)

• Primeiro Deus no 
orçamento familiar, nos 
dízimos ________ % 

  e pactos________%  

Renovação de pacto 
#Primeiro Deus.

•  Primeiro Deus no 
cumprimento da missão 
através dos meus dons 
________

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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#PrimeiroDeus, SALMO 111

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

•  Que Ele sempre é fiel e 
justo comigo. 

•  Que Ele sempre cuida de 
mim.

• Que Ele é poderoso.

•  Confiança em Seu poder 
e cuidado.

•  Segurança no modo 
como Ele dirige minha 
vida.

•  Gratidão pela salvação.
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1º 
DIA

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Demonstre gratidão por 
Sua criação.

•  Expresse louvor diante de 
Seu poder.

•  Conte às pessoas sobre 
minha alegria em confiar 
nEle.

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Cristo é o Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada.”
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Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

2º 
DIA

Frase do dia:  “Permita que Deus seja Deus em sua vida.”

•  Entregue meus temores e 
problemas a Ele; em Suas 
mãos pode haver solução 
para aquilo que me 
incomoda e tira minha 
paz e meu sono.

•  Prazer e alegria em 
obedecer aos Seus 
mandamentos.

•  Confiança diante das más 
notícias e dos problemas, 
pois confiar nEle me traz 
segurança.

•  Que há bênção para 
aqueles que temem a Deus.

•  Que temer a Deus implica 
ser obediente, generoso 
e compassivo com as 
pessoas.

#PrimeiroDeus, SALMO 112

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



21

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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3º 
DIA

Frase do dia: “Deus nos quer, não simplesmente nossas dádivas.”

•  Aprenda a louvar o Seu 
nome não apenas pelo 
que Ele faz, mas pelo que 
Ele é. Ou seja, que eu 
aprenda a apreciar Seu 
caráter.

•  Alegria, motivação e 
boa autoestima, pois 
Ele me olha com carinho 
e atenção especiais. É 
muito bom estar sob 
os cuidados de um Pai 
amoroso! 

•  Que Ele é majestoso, 
poderoso, único.

•  Que mesmo sendo 
elevado e excelso, Ele 
demonstra compaixão e 
misericórdia pelos frágeis 
e necessitados.

#PrimeiroDeus, SALMO 113

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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4º 
DIA

  Nada é impossível para Deus; Ele tem poder para 
fazer tudo, desde pequenas coisas até grandes 
milagres, segundo Sua vontade.

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

Hoje eu aprendi isto:

  Deus libertou Seu povo do Egito com grande 
poder. Isso ilustra Sua majestade e soberania.

Resumo do capítulo lido

Frase do dia:  “A experiência contínua da presença de Deus é indescritível.”

#PrimeiroDeus, SALMO 114

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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5º 
DIA

Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Os demais 
não passam de ídolos que simplesmente não 
existem.

  
  Se eu confiar em Deus, Ele será minha segurança e 

proteção. Se eu confiar nos deuses, eu perco toda 
segurança e proteção.

                           
Frase do dia: “A presença divina transforma a maneira como vivemos.”

#PrimeiroDeus, SALMO 115

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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6º 
DIA

Hoje eu aprendi isto:

 
  O salmista expressa gratidão, amor e alegria 

porque Deus o livrou da morte, das aflições e das 
perturbações.

 
  Diante dos livramentos que Deus opera em 

meu favor, eu preciso responder com gratidão e 
reconhecimento.

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

Resumo do capítulo lido

        

#PrimeiroDeus, SALMO 116

Frase do dia: “Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus.”

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• 

7º 
DIA

•  Fazer coisas 
extraordinárias em meu 
favor.

•  Constantemente fiel e 
amoroso comigo. Além 
disso, cumpre Suas 
promessas.

#PrimeiroDeus, SALMO 117

•

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Deus é fiel. Ele produz tanto querer quanto o efetuar.”



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

26

• 

8º 
DIA

•  Ajudar-me a superar 
as pressões que as 
circunstâncias ou as 
pessoas exercem sobre 
mim.

•  Infinitamente bondoso, 
infinitamente amoroso e 
infinitamente confiável.

#PrimeiroDeus, SALMO 118

Frase do dia: “A bondade, o amor e a fidelidade de Deus nos atraem a Ele.”

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• 

9º 
DIA

•  Ser encontrado quando 
procurado de todo o 
coração.

•  Fazer-me ou oferecer-me 
coisas boas se eu me 
dispuser a fazer Sua 
vontade.

•  Sempre fiel e permanece 
ao meu lado em meio à 
opressão e aos desgastes 
que a vida me impõe.

•  Doador de Sua Lei, a qual 
é reflexo de Seu caráter.

#PrimeiroDeus, SALMO 119

Frase do dia:  “O nível de nossa paixão é a proporção de nossa intimidade com Deus.”

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

10º 
DIA

•  Que O torne o centro e a 
razão da minha vida.

•  Que abandone qualquer 
prática mentirosa e 
enganosa.

•  Que viva de modo 
honesto e verdadeiro.

•  A autêntica paz que só 
experimentam aqueles 
que confiam na salvação 
oferecida por Deus, e 
que, por isso, vivem uma 
fé verdadeira.

•  Que Ele quer me livrar da 
influência e do poder das 
pessoas enganosas. 

•  Que Ele quer me livrar 
das mentiras e dos 
mentirosos.

#PrimeiroDeus, SALMO 120

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Ter a Deus em primeiro e último lugar nos assegura 

que todo o restante fique com Ele.”
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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11º 
DIA

Frase do dia: “A realidade da presença de Deus é o que mantém a vida.”

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Quando surgir um 
problema, que, antes de 
tudo, eu levante meus 
olhos a Ele, pedindo Sua 
orientação.

•

•  Confiança plena em Seu 
amor e poder.

•  Sua presença comigo nos 
momentos de desafio.

•  Conforto e paz, pois 
nos momentos de 
necessidade Ele virá em 
meu socorro.

•  Que Ele acompanha a 
minha vida.

•  Que no momento do 
desafio, meu socorro e 
auxílio certo vêm dEle.

•  Que Ele me protege do 
mal.

#PrimeiroDeus, SALMO 121

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

• Reconheça 
constantemente Sua 
grandeza e bondade.
• 

•  •  Que estar em Sua 
presença é tudo de bom!

•  Que estar no templo 
adorando-O me enche de 
alegria e motivação.

#PrimeiroDeus, SALMO 122

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

12º 
DIA

Frase do dia: “Amo ir à casa do Senhor, adorá-Lo fielmente com meus 

dízimos e pactos, e de todo o coração.”
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13º 
DIA

Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Deus é bondoso e tem compaixão de todos nós. 
Por isso, não precisamos temer quem nos despreza 
e maltrata.

  O salmista pede misericórdia a Deus, pois está 
passando por situações de desprezo e vergonha.

Frase do dia:  “A misericórdia de Deus, renovada a cada manhã, 

é a dádiva da vida.”

#PrimeiroDeus, SALMO 123

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra
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Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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  Se não fosse a mão de Deus, eu não obteria a 
vitória sobre o pecado.

  Deus tem poder para nos proteger e nos resgatar 
de qualquer perigo.

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

Hoje eu aprendi isto:

Resumo do capítulo lido

#PrimeiroDeus, SALMO 124

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

14º 
DIA

Frase do dia: “A melhor ajuda sempre vem de Deus.”
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  A confiança em Deus é a primeira e principal 
característica de Seus filhos e Suas filhas.

 Aos que são retos de coração Deus faz o bem.

Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

#PrimeiroDeus, SALMO 125

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

15º 
DIA

Frase do dia: ”O Senhor é a proteção aos que nEle confiam.”

15º 
DIA

Frase do dia: ”O Senhor é a proteção aos que nEle confiam.”



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

34

• • Fazer os milagres que eu 
preciso para a minha vida.
• 

• Bondoso e fiel a ponto de 
fazer grandes coisas em 
meu favor.
•

#PrimeiroDeus, SALMO 126

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: ”Grandes coisas fez e fará o Senhor por mim.”

16º 
DIA



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• • Ajudar-me a construir 
uma família feliz, filhos e 
filhas para Sua honra.
• 

• O ponto de referência, a 
base, o centro da minha 
vida.
• 

#PrimeiroDeus, SALMO 127

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Realização é colocar primeiro Deus em 

cada aspecto do meu dia.”

17º 
DIA



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

36

• • Abençoar a família 
daqueles que O temem e  
O amam.
• 

• A única razão e fonte das 
nossas bênçãos. 
• 

#PrimeiroDeus, SALMO 128

18º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Felicidade e prosperidade são bênçãos 

espirituais dos que são 100% fiéis.”
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Entregue a Ele todas as 
minhas angústias.

• 

•  Confiança em Sua justiça.
• 

•  Que somente Ele pode 
me libertar, de fato, dos 
meus opressores.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 129

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “O Senhor é justo e sempre faz justiça.” 

19º 
DIA



38

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Abra o coração a Ele, 
em busca de confissão e 
perdão.

• 

•  Plena confiança em Seu 
amor perdoador.

•

•  Que Ele aceita, ama e 
perdoa aqueles que O 
buscam.

•

#PrimeiroDeus, SALMO 130

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

20º 
DIA

Frase do dia:  “Se clamamos a Deus, Ele ouve nossa oração.”



39

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Aprenda a sossegar, 
assim como a criança 
pequena confia em seus 
pais.

•

•  Tranquilidade e paz, pois 
posso confiar nEle agora 
e para sempre.

•

•  Que minha esperança 
e confiança estão 
plenamente nEle.

•

#PrimeiroDeus, SALMO 131

21º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “É Deus quem nos sustenta e mantém, não nosso 

dinheiro. Como uma criança, dependemos dEle.”
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A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

Hoje eu aprendi isto:

Resumo do capítulo lido

  Deus pode cuidar não apenas de mim, mas 
também da minha família.

  Davi agradece a Deus pela certeza de que Ele 
abençoará sua família na posteridade.

#PrimeiroDeus, SALMO 132

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

22º 
DIA

Frase do dia: “Pacto mantido implica bênçãos 

espirituais contínuas do Senhor.”
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Deus abençoa Seus filhos e filhas que vivem em 
união.

 
  Os relacionamentos precisam ser harmoniosos, 

duradouros e agradáveis. Essa é a vontade de 
Deus.

#PrimeiroDeus, SALMO 133

23º 
DIA

Frase do dia: “A vida é muito curta para não tratarmos 

bem as pessoas.”

#PrimeiroDeus
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Reavivados por 

Sua Palavra
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#EGW

Espírito de Profecia
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  O Salmo fala de bênção. O povo bendiz a Deus, e 
Ele abençoa Seu povo.

 
  Quando recebo uma bênção de Deus, preciso 

demonstrar gratidão; e posso fazer isso na casa de 
Deus.

#PrimeiroDeus, SALMO 134

Frase do dia: “Obediência é uma resposta em reconhecimento e

gratidão pelas bênçãos recebidas.”

24º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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•  Confiança irrestrita em 
Sua vontade. 

•

 

•  Tomar conta de mim, pois 
Ele age na minha vida.

•

•  Grandioso, age na 
história e faz justiça a 
Seu povo e a Seus filhos e 
filhas.

•

#PrimeiroDeus, SALMO 135

Frase do dia: “Adorarei ao Senhor de todo meu coração, 

entendimento e fidelidade.”

25º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 
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Espírito de Profecia



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

44

Frase do dia: “Darei graças ao Senhor por tudo que 

Ele fez, faz e fará por mim.”

• Fidelidade à Sua vontade. 
• 

• Fazer milagres em meu 
favor.

• 

• Bom, e que Seu amor e 
misericórdia duram para 
sempre.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 136

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

26º 
DIA



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• Reverter situações 
problemáticas em favor de 
Seus filhos e filhas.
• 

• Lealdade e exclusividade. 
Só assim Ele pode cuidar 
de mim. 
• 

• Um juiz sempre justo. No 
momento certo, vingará 
Seu povo das injustiças 
cometidas contra este.
• 

#PrimeiroDeus, SALMO 137

27º 
DIA

Frase do dia: “O juízo de Deus é sempre justo.”

#PrimeiroDeus
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Reavivados por 

Sua Palavra
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Clame a Ele em busca de 
amparo e auxílio, sempre 
que estiver em situação 
de perigo.

• 

•  Certeza de Sua 
companhia quando eu 
estiver em tribulação.

• 

•  Que Ele cumprirá Seus 
propósitos salvíficos em 
meu favor.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 138

28º 
DIA

Frase do dia:  “A benignidade e a fidelidade do 

Senhor são o meu louvor.”

#PrimeiroDeus
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Reavivados por 

Sua Palavra
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Espírito de Profecia



47

Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Tenha relacionamento 
com confiança plena, 
pois Ele me conhecia 
mesmo antes de eu 
nascer.

• 

•  Perplexidade e admiração 
diante de Seu poder 
criador.

• 

•  Que Ele é onisciente e 
onipresente: sabe todas 
as coisas e está presente 
em todos os lugares.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 139

29º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia:  “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.”
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

•  Ore sinceramente 
por livramento de 
difamações e fofocas.

•

•  Confiança nEle diante das 
injustiças, pois Ele fará 
justiça em meu favor.

• 

•  Que Ele pode me livrar de 
conspirações perversas 
e de difamações de 
pessoas que querem me 
prejudicar.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 140

30º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia:  “O Senhor toma conta dos meus direitos.”
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Davi apela a Deus para que o proteja das  
maldades dos ímpios.

#PrimeiroDeus, SALMO 141

31º 
DIA

Frase do dia: “O óleo do Espírito Santo traz a presença 

de Cristo, nosso refúgio.”

#PrimeiroDeus
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Davi abre o coração a Deus pedindo proteção 
em um grande momento de angústia, quando é 
perseguido por Saul.

#PrimeiroDeus, SALMO 142

32º 
DIA

Frase do dia: “Deus, Tu és o meu refúgio.”

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra
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Espírito de Profecia
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  Conhecendo seus pecados, Davi suplica por 
misericórdia. Ele quer verdadeiramente seguir a 
Deus.

Frase do dia: “Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome.”

#PrimeiroDeus, SALMO 143

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

33º 
DIA



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

52

34º 
DIA

• • 

#PrimeiroDeus, SALMO 144

• Minha Rocha: Aquele 
que me protege, livra e 
abençoa.
• 

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia: “Feliz o povo cujo Deus é o Senhor.”



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• • 

#PrimeiroDeus, SALMO 145

• Digno de ser adorado 
e louvado, sempre, por 
Sua bondade, grandeza e 
providência.
• 

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

35º 
DIA

Frase do dia: “O Senhor guarda a todos os que O amam.”



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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• • 

#PrimeiroDeus, SALMO 146

• Fiel em nos proteger 
sempre; Ele cuida 
dos estrangeiros, dos 
órfãos, das viúvas e dos 
vulneráveis da sociedade.
• 

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

36º 
DIA

Frase do dia: “O Senhor reina para sempre.”
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

• • •  Que é bom e agradável 
louvá-Lo, porque Ele 
provê todas as nossas 
necessidade.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 147

Frase do dia:  “O Senhor Se agrada dos que O temem e Lhe são fiéis.”

37º 
DIA
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Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

  O salmista nos motiva a louvar a Deus por Seu 
poder criador e Sua majestade.

#PrimeiroDeus, SALMO 148

38º 
DIA

Frase do dia: “Toda a criação deve louvar ao Senhor!”

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:
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#PrimeiroDeus, SALMO 149

• Digno de nossos cânticos 
de louvor por Sua proteção 
e salvação.
• 

Frase do dia: “Meus lábios devem louvar a Deus.”

39º 
DIA

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:

40º 
DIA

Frase do dia:  “Todo ser que respira louve ao Senhor.”

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

• • •  Que meu louvor a Ele é 
resultado do Seu poder 
criador e da salvação que 
Ele me oferece.

• 

#PrimeiroDeus, SALMO 150

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



#PrimeiroDeus, 

Resumo do capítulo lido

Hoje eu aprendi isto:

A leitura de hoje é 
importante para minha 
vida porque:

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia

Frase do dia:             

#PrimeiroDeus,
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Na leitura de hoje 
aprendi que 
Deus é:

Na leitura de hoje 
aprendi que 

Deus pode:

Na leitura de hoje 
aprendi que Deus 

quer isto de mim:

60
Frase do dia:         

• • 

 

• 

#PrimeiroDeus, 

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia
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Deus quer que 
eu sinta:

Deus espera que 
eu faça isto:
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Ao ler esse texto, Deus 
quer que eu saiba:

Frase do dia:         

Como resultado dessa reflexão, minha oração é:

• • • 

#PrimeiroDeus, 

#PrimeiroDeus

#rpSp
Reavivados por 

Sua Palavra

#LES
Lição da 

Escola Sabatina

#EGW

Espírito de Profecia



❑ Domingo, 1o de janeiro de 2017             Salmos 62            Patriarcas e Reis 1
❑ Segunda-feira, 2 de janeiro de 2017       Salmos 63            Patriarcas e Reis 1
❑ Terça-feira, 3 de janeiro de 2017            Salmos 64            Patriarcas e Reis 1
❑ Quarta-feira, 4 de janeiro de 2017         Salmos 65            Patriarcas e Reis 1
❑ Quinta-feira, 5 de janeiro de 2017          Salmos 66            Patriarcas e Reis 1
❑ Sexta-feira, 6 de janeiro de 2017            Salmos 67            Patriarcas e Reis 1
❑ Sábado, 7 de janeiro de 2017                 Salmos 68            Patriarcas e Reis 1
❑ Domingo, 8 de janeiro de 2017              Salmos 69            Patriarcas e Reis 2
❑ Segunda-feira, 9 de janeiro de 2017       Salmos 70            Patriarcas e Reis 2
❑ Terça-feira, 10 de janeiro de 2017          Salmos 71            Patriarcas e Reis 2
❑ Quarta-feira, 11 de janeiro de 2017        Salmos 72            Patriarcas e Reis 2
❑ Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017        Salmos 73            Patriarcas e Reis 2
❑ Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017          Salmos 74            Patriarcas e Reis 2
❑ Sábado, 14 de janeiro de 2017               Salmos 75            Patriarcas e Reis 2
❑ Domingo, 15 de janeiro de 2017            Salmos 76            Patriarcas e Reis 3
❑ Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017     Salmos 77            Patriarcas e Reis 3
❑ Terça-feira, 17 de janeiro de 2017          Salmos 78            Patriarcas e Reis 3
❑ Quarta-feira, 18 de janeiro de 2017        Salmos 79            Patriarcas e Reis 3
❑ Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017        Salmos 80            Patriarcas e Reis 3
❑ Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017          Salmos 81            Patriarcas e Reis 3
❑ Sábado, 21 de janeiro de 2017               Salmos 82            Patriarcas e Reis 3
❑ Domingo, 22 de janeiro de 2017            Salmos 83            Patriarcas e Reis 4
❑ Segunda-feira, 23 de janeiro de 2017     Salmos 84            Patriarcas e Reis 4
❑ Terça-feira, 24 de janeiro de 2017          Salmos 85            Patriarcas e Reis 4
❑ Quarta-feira, 25 de janeiro de 2017        Salmos 86            Patriarcas e Reis 4
❑ Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017        Salmos 87            Patriarcas e Reis 4
❑ Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017          Salmos 88            Patriarcas e Reis 4
❑ Sábado, 28 de janeiro de 2017               Salmos 89            Patriarcas e Reis 4
❑ Domingo, 29 de janeiro de 2017            Salmos 90            Patriarcas e Reis 5
❑ Segunda-feira, 30 de janeiro de 2017     Salmos 91            Patriarcas e Reis 5
❑ Terça-feira, 31 de janeiro de 2017          Salmos 92            Patriarcas e Reis 5

❑ Quarta-feira 1o de março de 2017        Salmos 121           Patriarcas e Reis 9
❑ Quinta-feira, 2 de março de 2017        Salmos 122           Patriarcas e Reis 9
❑ Sexta-feira, 3 de março de 2017          Salmos 123           Patriarcas e Reis 9
❑ Sábado, 4 de março de 2017             Salmos 124           Patriarcas e Reis 9
❑ Domingo, 5 de março de 2017           Salmos 125           Patriarcas e Reis 10
❑ Segunda-feira, 6 de março de 2017       Salmos 126           Patriarcas e Reis 10
❑ Terça-feira, 7 de março de 2017          Salmos 127           Patriarcas e Reis 10
❑ Quarta-feira, 8 de março de 2017        Salmos 128           Patriarcas e Reis 10
❑ Quinta-feira, 9 de março de 2017         Salmos 129           Patriarcas e Reis 10
❑ Sexta-feira, 10 de março de 2017         Salmos 130           Patriarcas e Reis 10
❑ Sábado, 11 de março de 2017            Salmos 131            Patriarcas e Reis 10
❑ Domingo, 12 de março de 2017          Salmos 132           Patriarcas e Reis 11
❑ Segunda-feira, 13 de março de 2017      Salmos 133           Patriarcas e Reis 11
❑ Terça-feira, 14 de março de 2017         Salmos 134           Patriarcas e Reis 11
❑ Quarta-feira, 15 de março de 2017       Salmos 135           Patriarcas e Reis 11
❑ Quinta-feira, 16 de março de 2017       Salmos 136           Patriarcas e Reis 11
❑ Sexta-feira, 17 de março de 2017         Salmos 137           Patriarcas e Reis 11
❑ Sábado, 18 de março de 2017            Salmos 138           Patriarcas e Reis 11
❑ Domingo, 19 de março de 2017          Salmos 139           Patriarcas e Reis 12
❑ Segunda-feira, 20 de março de 2017     Salmos 140           Patriarcas e Reis 12
❑ Terça-feira, 21 de março de 2017         Salmos 141           Patriarcas e Reis 12
❑ Quarta-feira, 22 de março de 2017       Salmos 142           Patriarcas e Reis 12
❑ Quinta-feira, 23 de março de 2017       Salmos 143           Patriarcas e Reis 12
❑ Sexta-feira, 24 de março de 2017         Salmos 144           Patriarcas e Reis 12
❑ Sábado, 25 de março de 2017            Salmos 145           Patriarcas e Reis 12
❑ Domingo, 26 de março de 2017          Salmos 146           Patriarcas e Reis 13
❑ Segunda-feira, 27 de março de 2017     Salmos 147           Patriarcas e Reis 13
❑ Terça-feira, 28 de março de 2017         Salmos 148           Patriarcas e Reis 13
❑ Quarta-feira, 29 de março de 2017       Salmos 149           Patriarcas e Reis 13
❑ Quinta-feira, 30 de março de 2017       Salmos 150           Patriarcas e Reis 13
❑ Sexta-feira, 31 de março de 2017         Provérbios 1         Patriarcas e Reis 13

❑ Quarta-feira, 1o de fevereiro de 2017     Salmos 93            Patriarcas e Reis 5
❑ Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017      Salmos 94            Patriarcas e Reis 5
❑ Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017        Salmos 95            Patriarcas e Reis 5
❑ Sábado, 4 de fevereiro de 2017           Salmos 96            Patriarcas e Reis 5
❑ Domingo, 5 de fevereiro de 2017         Salmos 97            Patriarcas e Reis 6
❑ Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017    Salmos 98              Patriarcas e Reis 6
❑ Terça-feira, 7 de fevereiro de 2017       Salmos 99               Patriarcas e Reis 6
❑ Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017      Salmos 100          Patriarcas e Reis 6
❑ Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017      Salmos 101          Patriarcas e Reis 6
❑ Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017      Salmos 102          Patriarcas e Reis 6
❑ Sábado, 11 de fevereiro de 2017          Salmos 103          Patriarcas e Reis 6 
❑ Domingo, 12 de fevereiro de 2017       Salmos 104          Patriarcas e Reis 7
❑ Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017  Salmos 105            Patriarcas e Reis 7
❑ Terça-feira, 14 de fevereiro de 2017      Salmos 106            Patriarcas e Reis 7
❑ Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017     Salmos 107          Patriarcas e Reis 7
❑ Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017     Salmos 108          Patriarcas e Reis 7
❑ Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017       Salmos 109           Patriarcas e Reis 7
❑ Sábado, 18 de fevereiro de 2017          Salmos 110           Patriarcas e Reis 7 
❑ Domingo, 19 de fevereiro de 2017        Salmos 111           Patriarcas e Reis 8
❑ Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017  Salmos 112            Patriarcas e Reis 8
❑ Terça-feira, 21 de fevereiro de 2017       Salmos 113            Patriarcas e Reis 8
❑ Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017     Salmos 114          Patriarcas e Reis 8
❑ Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017     Salmos 115          Patriarcas e Reis 8
❑ Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017       Salmos 116          Patriarcas e Reis 8
❑ Sábado, 25 de fevereiro de 2017            Salmos 117          Patriarcas e Reis 8 
❑ Domingo, 26 de fevereiro de 2017        Salmos 118          Patriarcas e Reis 9
❑ Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017  Salmos 119          Patriarcas e Reis 9
❑ Terça-feira, 28 de fevereiro de 2017      Salmos 120          Patriarcas e Reis 9

❑ Sábado, 1o de abril de 2017              Provérbios 2         Patriarcas e Reis 13
❑ Domingo, 2 de abril de 2017             Provérbios 3         Patriarcas e Reis 14
❑ Segunda-feira, 3 de abril de 2017         Provérbios 4         Patriarcas e Reis 14
❑ Terça-feira, 4 de abril de 2017            Provérbios 5         Patriarcas e Reis 14
❑ Quarta-feira, 5 de abril de 2017          Provérbios 6         Patriarcas e Reis 14
❑ Quinta-feira, 6 de abril de 2017             Provérbios 7         Patriarcas e Reis 14
❑ Sexta-feira, 7 de abril de 2017             Provérbios 8         Patriarcas e Reis 14
❑ Sábado, 8 de abril de 2017               Provérbios 9         Patriarcas e Reis 14
❑ Domingo, 9 de abril de 2017              Provérbios 10       Patriarcas e Reis 15
❑ Segunda-feira, 10 de abril de 2017           Provérbios 11       Patriarcas e Reis 15
❑ Terça-feira, 11 de abril de 2017           Provérbios 12       Patriarcas e Reis 15
❑ Quarta-feira, 12 de abril de 2017         Provérbios 13       Patriarcas e Reis 15
❑ Quinta-feira, 13 de abril de 2017          Provérbios 14       Patriarcas e Reis 15
❑ Sexta-feira, 14 de abril de 2017           Provérbios 15       Patriarcas e Reis 15
❑ Sábado, 15 de abril de 2017              Provérbios 16       Patriarcas e Reis 15
❑ Domingo, 16 de abril de 2017            Provérbios 17       Patriarcas e Reis 16
❑ Segunda-feira, 17 de abril de 2017       Provérbios 18        Patriarcas e Reis 16
❑ Terça-feira, 18 de abril de 2017            Provérbios 19       Patriarcas e Reis 16
❑ Quarta-feira, 19 de abril de 2017          Provérbios 20       Patriarcas e Reis 16
❑ Quinta-feira, 20 de abril de 2017         Provérbios 21       Patriarcas e Reis 16
❑ Sexta-feira, 21 de abril de 2017            Provérbios 22       Patriarcas e Reis 16
❑ Sábado, 22 de abril de 2017              Provérbios 23       Patriarcas e Reis 16
❑ Domingo, 23 de abril de 2017             Provérbios 24       Patriarcas e Reis 17
❑ Segunda-feira, 24 de abril de 2017       Provérbios 25       Patriarcas e Reis 17
❑ Terça-feira, 25 de abril de 2017            Provérbios 26       Patriarcas e Reis 17
❑ Quarta-feira, 26 de abril de 2017         Provérbios 27       Patriarcas e Reis 17
❑ Quinta-feira, 27 de abril de 2017         Provérbios 28       Patriarcas e Reis 17
❑ Sexta-feira, 28 de abril de 2017           Provérbios 29       Patriarcas e Reis 17
❑ Sábado, 29 de abril de 2017              Provérbios 30       Patriarcas e Reis 17
❑ Domingo, 30 de abril de 2017            Provérbios 31       Patriarcas e Reis 17
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❑ Segunda-feira, 1o de maio de 2017        Eclesiastes 1     Patriarcas e Reis 18-19
❑ Terça-feira, 2 de maio de 2017            Eclesiastes 2    Patriarcas e Reis 18-19
❑ Quarta-feira, 3 de maio de 2017           Eclesiastes 3    Patriarcas e Reis 18-19
❑ Quinta-feira, 4 de maio de 2017             Eclesiastes 4    Patriarcas e Reis 18-19
❑ Sexta-feira, 5 de maio de 2017             Eclesiastes 5    Patriarcas e Reis 18-19
❑ Sábado, 6 de maio de 2017                     Eclesiastes 6    Patriarcas e Reis 18-19
❑ Domingo, 7 de maio de 2017              Eclesiastes 7    Patriarcas e Reis 20
❑ Segunda-feira, 8 de maio de 2017          Eclesiastes 8    Patriarcas e Reis 20
❑ Terça-feira, 9 de maio de 2017           Eclesiastes 9    Patriarcas e Reis 20
❑ Quarta-feira, 10 de maio de 2017        Eclesiastes 10  Patriarcas e Reis 20
❑ Quinta-feira, 11 de maio de 2017          Eclesiastes 11   Patriarcas e Reis 20
❑ Sexta-feira, 12 de maio de 2017           Eclesiastes 12  Patriarcas e Reis 20
❑ Sábado, 13 de maio de 2017                   Cânticos 1       Patriarcas e Reis 20
❑ Domingo, 14 de maio de 2017             Cânticos 2       Patriarcas e Reis 21
❑ Segunda-feira, 15 de maio de 2017         Cânticos 3       Patriarcas e Reis 21
❑ Terça-feira, 16 de maio de 2017           Cânticos 4       Patriarcas e Reis 21
❑ Quarta-feira, 17 de maio de 2017        Cânticos 5       Patriarcas e Reis 21
❑ Quinta-feira, 18 de maio de 2017           Cânticos 6       Patriarcas e Reis 21
❑ Sexta-feira, 19 de maio de 2017           Cânticos 7       Patriarcas e Reis 21
❑ Sábado, 20 de maio de 2017                   Cânticos 8       Patriarcas e Reis 21
❑ Domingo, 21 de maio de 2017             Isaías 1            Patriarcas e Reis 22
❑ Segunda-feira, 22 de maio de 2017        Isaías 2            Patriarcas e Reis 22
❑ Terça-feira, 23 de maio de 2017          Isaías 3            Patriarcas e Reis 22
❑ Quarta-feira, 24 de maio de 2017        Isaías 4            Patriarcas e Reis 22
❑ Quinta-feira, 25 de maio de 2017         Isaías 5            Patriarcas e Reis 22
❑ Sexta-feira, 26 de maio de 2017          Isaías 6            Patriarcas e Reis 22
❑ Sábado, 27 de maio de 2017                  Isaías 7            Patriarcas e Reis 22
❑ Domingo, 28 de maio de 2017            Isaías 8             Patriarcas e Reis 23
❑ Segunda-feira, 29 de maio de 2017        Isaías 9             Patriarcas e Reis 23
❑ Terça-feira, 30 de maio de 2017          Isaías 10          Patriarcas e Reis 23
❑ Quarta-feira, 31 de maio de 2017        Isaías 11           Patriarcas e Reis 23

❑ Sábado, 1o de julho de 2017               Isaías 42        Patriarcas e Reis 30
❑ Domingo, 2 de julho de 2017             Isaías 43          Patriarcas e Reis 30
❑ Segunda-feira, 3 de julho de 2017        Isaías 44          Patriarcas e Reis 30
❑ Terça-feira, 4 de julho de 2017            Isaías 45          Patriarcas e Reis 30
❑ Quarta-feira, 5 de julho de 2017           Isaías 46          Patriarcas e Reis 30
❑ Quinta-feira, 6 de julho de 2017          Isaías 47           Patriarcas e Reis 30
❑ Sexta-feira, 7 de julho de 2017            Isaías 48          Patriarcas e Reis 30
❑ Sábado, 8 de julho de 2017                  Isaías 49           Patriarcas e Reis 30
❑ Domingo, 9 de julho de 2017             Isaías 50          Patriarcas e Reis 31
❑ Segunda-feira, 10 de julho de 2017       Isaías 51          Patriarcas e Reis 31
❑ Terça-feira, 11 de julho de 2017           Isaías 52           Patriarcas e Reis 31
❑ Quarta-feira, 12 de julho de 2017         Isaías 53           Patriarcas e Reis 31
❑ Quinta-feira, 13 de julho de 2017           Isaías 54           Patriarcas e Reis 31
❑ Sexta-feira, 14 de julho de 2017          Isaías 55           Patriarcas e Reis 31
❑ Sábado, 15 de julho de 2017             Isaías 56           Patriarcas e Reis 31
❑ Domingo, 16 de julho de 2017            Isaías 57          Patriarcas e Reis 32
❑ Segunda-feira, 17 de julho de 2017        Isaías 58          Patriarcas e Reis 32
❑ Terça-feira, 18 de julho de 2017          Isaías 59          Patriarcas e Reis 32
❑ Quarta-feira, 19 de julho de 2017        Isaías 60           Patriarcas e Reis 32
❑ Quinta-feira, 20 de julho de 2017         Isaías 61          Patriarcas e Reis 32
❑ Sexta-feira, 21 de julho de 2017          Isaías 62          Patriarcas e Reis 32
❑ Sábado, 22 de julho de 2017                  Isaías 63           Patriarcas e Reis 32
❑ Domingo, 23 de julho de 2017            Isaías 64           Patriarcas e Reis 33
❑ Segunda-feira, 24 de julho de 2017        Isaías 65           Patriarcas e Reis 33
❑ Terça-feira, 25 de julho de 2017          Isaías 66          Patriarcas e Reis 33
❑ Quarta-feira, 26 de julho de 2017         Jeremias 1       Patriarcas e Reis 33
❑ Quinta-feira, 27 de julho de 2017         Jeremias 2        Patriarcas e Reis 33
❑ Sexta-feira, 28 de julho de 2017          Jeremias 3       Patriarcas e Reis 33
❑ Sábado, 29 de julho de 2017                  Jeremias 4       Patriarcas e Reis 33
❑ Domingo, 30 de julho de 2017            Jeremias 5        Patriarcas e Reis 34
❑ Segunda-feira, 31 de julho de 2017        Jeremias 6       Patriarcas e Reis 34

❑ Quinta-feira, 1o de junho de 2017        Isaías 12        Patriarcas e Reis 23
❑ Sexta-feira, 2 de junho de 2017           Isaías 13        Patriarcas e Reis 23
❑ Sábado, 3 de junho de 2017               Isaías 14        Patriarcas e Reis 23
❑ Domingo, 4 de junho de 2017             Isaías 15         Patriarcas e Reis 24-25
❑ Segunda-feira, 5 de junho de 2017       Isaías 16         Patriarcas e Reis 24-25
❑ Terça-feira, 6 de junho de 2017           Isaías 17         Patriarcas e Reis 24-25
❑ Quarta-feira, 7 de junho de 2017          Isaías 18         Patriarcas e Reis 24-25
❑ Quinta-feira, 8 de junho de 2017         Isaías 19          Patriarcas e Reis 24-25
❑ Sexta-feira, 9 de junho de 2017           Isaías 20         Patriarcas e Reis 24-25
❑ Sábado, 10 de junho de 2017               Isaías 21          Patriarcas e Reis 24-25
❑ Domingo, 11 de junho de 2017            Isaías 22         Patriarcas e Reis 26
❑ Segunda-feira, 12 de junho de 2017      Isaías 23         Patriarcas e Reis 26
❑ Terça-feira, 13 de junho de 2017          Isaías 24          Patriarcas e Reis 26
❑ Quarta-feira, 14 de junho de 2017        Isaías 25          Patriarcas e Reis 26
❑ Quinta-feira, 15 de junho de 2017          Isaías 26          Patriarcas e Reis 26
❑ Sexta-feira, 16 de junho de 2017         Isaías 27          Patriarcas e Reis 26
❑ Sábado, 17 de junho de 2017            Isaías 28          Patriarcas e Reis 26
❑ Domingo, 18 de junho de 2017            Isaías 29         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Segunda-feira, 19 de junho de 2017       Isaías 30         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Terça-feira, 20 de junho de 2017         Isaías 31         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Quarta-feira, 21 de junho de 2017       Isaías 32         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Quinta-feira, 22 de junho de 2017        Isaías 33         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Sexta-feira, 23 de junho de 2017         Isaías 34         Patriarcas e Reis 27-28
❑ Sábado, 24 de junho de 2017                 Isaías 35          Patriarcas e Reis 27-28
❑ Domingo, 25 de junho de 2017           Isaías 36          Patriarcas e Reis 29
❑ Segunda-feira, 26 de junho de 2017       Isaías 37          Patriarcas e Reis 29
❑ Terça-feira, 27 de junho de 2017         Isaías 38         Patriarcas e Reis 29
❑ Quarta-feira, 28 de junho de 2017       Isaías 39          Patriarcas e Reis 29
❑ Quinta-feira, 29 de junho de 2017        Isaías 40          Patriarcas e Reis 29
❑ Sexta-feira, 30 de junho de 2017          Isaías 41         Patriarcas e Reis 29

❑ Terça-feira, 1o de agosto de 2017          Jeremias 7      Patriarcas e Reis 34
❑ Quarta-feira, 2 de agosto de 2017         Jeremias 8      Patriarcas e Reis 34
❑ Quinta-feira, 3 de agosto de 2017              Jeremias 9      Patriarcas e Reis 34
❑ Sexta-feira, 4 de agosto de 2017            Jeremias 10    Patriarcas e Reis 34
❑ Sábado, 5 de agosto de 2017                   Jeremias 11    Patriarcas e Reis 34
❑ Domingo, 6 de agosto de 2017            Jeremias 12    Patriarcas e Reis 35
❑ Segunda-feira, 7 de agosto de 2017        Jeremias 13    Patriarcas e Reis 35
❑ Terça-feira, 8 de agosto de 2017          Jeremias 14    Patriarcas e Reis 35
❑ Quarta-feira, 9 de agosto de 2017        Jeremias 15    Patriarcas e Reis 35
❑ Quinta-feira, 10 de agosto de 2017        Jeremias 16     Patriarcas e Reis 35
❑ Sexta-feira, 11 de agosto de 2017         Jeremias 17    Patriarcas e Reis 35
❑ Sábado, 12 de agosto de 2017                 Jeremias 18     Patriarcas e Reis 35
❑ Domingo, 13 de agosto de 2017           Jeremias 19     Patriarcas e Reis 36
❑ Segunda-feira, 14 de agosto de 2017       Jeremias 20    Patriarcas e Reis 36
❑ Terça-feira, 15 de agosto de 2017        Jeremias 21    Patriarcas e Reis 36
❑ Quarta-feira, 16 de agosto de 2017       Jeremias 22    Patriarcas e Reis 36
❑ Quinta-feira, 17 de agosto de 2017        Jeremias 23    Patriarcas e Reis 36
❑ Sexta-feira, 18 de agosto de 2017         Jeremias 24    Patriarcas e Reis 36
❑ Sábado, 19 de agosto de 2017                Jeremias 25    Patriarcas e Reis 36
❑ Domingo, 20 de agosto de 2017           Jeremias 26    Patriarcas e Reis 37
❑ Segunda-feira, 21 de agosto de 2017      Jeremias 27    Patriarcas e Reis 37
❑ Terça-feira, 22 de agosto de 2017         Jeremias 28    Patriarcas e Reis 37
❑ Quarta-feira, 23 de agosto de 2017       Jeremias 29    Patriarcas e Reis 37
❑ Quinta-feira, 24 de agosto de 2017       Jeremias 30   Patriarcas e Reis 37
❑ Sexta-feira, 25 de agosto de 2017        Jeremias 31    Patriarcas e Reis 37
❑ Sábado, 26 de agosto de 2017                Jeremias 32    Patriarcas e Reis 37
❑ Domingo, 27 de agosto de 2017          Jeremias 33    Patriarcas e Reis 38
❑ Segunda-feira, 28 de agosto de 2017      Jeremias 34    Patriarcas e Reis 38
❑ Terça-feira, 29 de agosto de 2017         Jeremias 35    Patriarcas e Reis 38
❑ Quarta-feira, 30 de agosto de 2017       Jeremias 36    Patriarcas e Reis 38
❑ Quinta-feira, 31 de agosto de 2017        Jeremias 37    Patriarcas e Reis 38
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❑ Sexta-feira, 1o de setembro de 2017     Jeremias 38      Patriarcas e Reis 38
❑ Sábado, 2 de setembro de 2017            Jeremias 39     Patriarcas e Reis 38
❑ Domingo, 3 de setembro de 2017      Jeremias 40      Patriarcas e Reis 39
❑ Segunda-feira, 4 de setembro de 2017  Jeremias 41       Patriarcas e Reis 39
❑ Terça-feira, 5 de setembro de 2017       Jeremias 42     Patriarcas e Reis 39
❑ Quarta-feira, 6 de setembro de 2017    Jeremias 43      Patriarcas e Reis 39
❑ Quinta-feira, 7 de setembro de 2017    Jeremias 44      Patriarcas e Reis 39
❑ Sexta-feira, 8 de setembro de 2017     Jeremias 45     Patriarcas e Reis 39
❑ Sábado, 9 de setembro de 2017            Jeremias 46       Patriarcas e Reis 39
❑ Domingo, 10 de setembro de 2017      Jeremias 47       Patriarcas e Reis 40
❑ Segunda-feira, 11 de setembro de 2017     Jeremias 48      Patriarcas e Reis 40
❑ Terça-feira, 12 de setembro de 2017     Jeremias 49      Patriarcas e Reis 40
❑ Quarta-feira, 13 de setembro de 2017  Jeremias 50      Patriarcas e Reis 40
❑ Quinta-feira, 14 de setembro de 2017   Jeremias 51      Patriarcas e Reis 40
❑ Sexta-feira, 15 de setembro de 2017     Jeremias 52      Patriarcas e Reis 40
❑ Sábado, 16 de setembro de 2017          Lamentações 1 Patriarcas e Reis 40
❑ Domingo, 17 de setembro de 2017      Lamentações 2  Patriarcas e Reis 41-42
❑ Segunda-feira, 18 de setembro de 2017  Lamentações 3 Patriarcas e Reis 41-42
❑ Terça-feira, 19 de setembro de 2017     Lamentações 4  Patriarcas e Reis 41-42
❑ Quarta-feira, 20 de setembro de 2017  Lamentações 5 Patriarcas e Reis 41-42
❑ Quinta-feira, 21 de setembro de 2017   Ezequiel 1        Patriarcas e Reis 41-42
❑ Sexta-feira, 22 de setembro de 2017    Ezequiel 2        Patriarcas e Reis 41-42
❑ Sábado, 23 de setembro de 2017         Ezequiel 3       Patriarcas e Reis 41-42
❑ Domingo, 24 de setembro de 2017      Ezequiel 4         Patriarcas e Reis 43
❑ Segunda-feira, 25 de setembro de 2017  Ezequiel 5         Patriarcas e Reis 43
❑ Terça-feira, 26 de setembro de 2017     Ezequiel 6        Patriarcas e Reis 43
❑ Quarta-feira, 27 de setembro de 2017  Ezequiel 7         Patriarcas e Reis 43
❑ Quinta-feira, 28 de setembro de 2017  Ezequiel 8        Patriarcas e Reis 43
❑ Sexta-feira, 29 de setembro de 2017    Ezequiel 9        Patriarcas e Reis 43
❑ Sábado, 30 de setembro de 2017         Ezequiel 10      Patriarcas e Reis 43 

❑ Quarta-feira 1o de novembro de 2017  Ezequiel 42      Patriarcas e Reis 48-49
❑ Quinta-feira, 2 de novembro de 2017  Ezequiel 43            Patriarcas e Reis 48-49
❑ Sexta-feira, 3 de novembro de 2017    Ezequiel 44           Patriarcas e Reis 48-49
❑ Sábado, 4 de novembro de 2017      Ezequiel 45         Patriarcas e Reis 48-49
❑ Domingo, 5 de novembro de 2017     Ezequiel 46       Patriarcas e Reis 50
❑ Segunda-feira, 6 de novembro de 2017  Ezequiel 47       Patriarcas e Reis 50
❑ Terça-feira, 7 de novembro de 2017    Ezequiel 48       Patriarcas e Reis 50
❑ Quarta-feira, 8 de novembro de 2017  Daniel 1                 Patriarcas e Reis 50
❑ Quinta-feira, 9 de novembro de 2017   Daniel 2              Patriarcas e Reis 50
❑ Sexta-feira, 10 de novembro de 2017   Daniel 3             Patriarcas e Reis 50
❑ Sábado, 11 de novembro de 2017      Daniel 4            Patriarcas e Reis 50
❑ Domingo, 12 de novembro de 2017    Daniel 5             Patriarcas e Reis 51-52
❑ Segunda-feira, 13 de novembro de 2017  Daniel 6                  Patriarcas e Reis 51-52
❑ Terça-feira, 14 de novembro de 2017   Daniel 7               Patriarcas e Reis 51-52
❑ Quarta-feira, 15 de novembro de 2017   Daniel 8                Patriarcas e Reis 51-52
❑ Quinta-feira, 16 de novembro de 2017   Daniel 9              Patriarcas e Reis 51-52
❑ Sexta-feira, 17 de novembro de 2017    Daniel 10           Patriarcas e Reis 51-52
❑ Sábado, 18 de novembro de 2017      Daniel 11            Patriarcas e Reis 51-52
❑ Domingo, 19 de novembro de 2017    Daniel 12          Patriarcas e Reis 53-54
❑ Segunda-feira, 20 de novembro de 2017 Oséias 1            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Terça-feira, 21 de novembro de 2017     Oséias 2            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Quarta-feira, 22 de novembro de 2017   Oséias 3            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Quinta-feira, 23 de novembro de 2017  Oséias 4            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Sexta-feira, 24 de novembro de 2017   Oséias 5            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Sábado, 25 de novembro de 2017        Oséias 6            Patriarcas e Reis 53-54
❑ Domingo, 26 de novembro de 2017     Oséias 7            Patriarcas e Reis 55-56
❑ Segunda-feira, 27 de novembro de 2017 Oséias 8            Patriarcas e Reis 55-56
❑ Terça-feira, 28 de novembro de 2017    Oséias 9            Patriarcas e Reis 55-56
❑ Quarta-feira, 29 de novembro de 2017  Oséias 10          Patriarcas e Reis 55-56
❑ Quinta-feira, 30 de novembro de 2017    Oséias 11          Patriarcas e Reis 55-56

❑ Domingo, 1o de outubro de 2017       Ezequiel 11       Patriarcas e Reis 44
❑ Segunda-feira, 2 de outubro de 2017   Ezequiel 12        Patriarcas e Reis 44
❑ Terça-feira, 3 de outubro de 2017        Ezequiel 13        Patriarcas e Reis 44
❑ Quarta-feira, 4 de outubro de 2017     Ezequiel 14       Patriarcas e Reis 44
❑ Quinta-feira, 5 de outubro de 2017     Ezequiel 15       Patriarcas e Reis 44
❑ Sexta-feira, 6 de outubro de 2017       Ezequiel 16       Patriarcas e Reis 44
❑ Sábado, 7 de outubro de 2017           Ezequiel 17       Patriarcas e Reis 44 
❑ Domingo, 8 de outubro de 2017        Ezequiel 18        Patriarcas e Reis 45
❑ Segunda-feira, 9 de outubro de 2017   Ezequiel 19        Patriarcas e Reis 45
❑ Terça-feira, 10 de outubro de 2017     Ezequiel 20       Patriarcas e Reis 45
❑ Quarta-feira, 11 de outubro de 2017    Ezequiel 21       Patriarcas e Reis 45
❑ Quinta-feira, 12 de outubro de 2017    Ezequiel 22       Patriarcas e Reis 45
❑ Sexta-feira, 13 de outubro de 2017      Ezequiel 23       Patriarcas e Reis 45
❑ Sábado, 14 de outubro de 2017         Ezequiel 24      Patriarcas e Reis 45 
❑ Domingo, 15 de outubro de 2017       Ezequiel 25       Patriarcas e Reis 46
❑ Segunda-feira, 16 de outubro de 2017  Ezequiel 26        Patriarcas e Reis 46
❑ Terça-feira, 17 de outubro de 2017      Ezequiel 27       Patriarcas e Reis 46
❑ Quarta-feira, 18 de outubro de 2017    Ezequiel 28       Patriarcas e Reis 46
❑ Quinta-feira, 19 de outubro de 2017    Ezequiel 29      Patriarcas e Reis 46
❑ Sexta-feira, 20 de outubro de 2017      Ezequiel 30      Patriarcas e Reis 46
❑ Sábado, 21 de outubro de 2017           Ezequiel 31      Patriarcas e Reis 46 
❑ Domingo, 22 de outubro de 2017       Ezequiel 32      Patriarcas e Reis 47
❑ Segunda-feira, 23 de outubro de 2017  Ezequiel 33      Patriarcas e Reis 47
❑ Terça-feira, 24 de outubro de 2017     Ezequiel 34       Patriarcas e Reis 47
❑ Quarta-feira, 25 de outubro de 2017    Ezequiel 35       Patriarcas e Reis 47
❑ Quinta-feira, 26 de outubro de 2017    Ezequiel 36       Patriarcas e Reis 47
❑ Sexta-feira, 27 de outubro de 2017      Ezequiel 37       Patriarcas e Reis 47
❑ Sábado, 28 de outubro de 2017         Ezequiel 38        Patriarcas e Reis 47 
❑ Domingo, 29 de outubro de 2017       Ezequiel 39       Patriarcas e Reis 48-49
❑ Segunda-feira, 30 de outubro de 2017  Ezequiel 40      Patriarcas e Reis 48-49
❑ Terça-feira, 31 de outubro de 2017     Ezequiel 41                   Patriarcas e Reis 48-49

❑ Sexta-feira, 1o de dezembro de 2017    Oséias 12          Patriarcas e Reis 55-56
❑ Sábado, 2 de dezembro de 2017         Oséias 13          Patriarcas e Reis 55-56
❑ Domingo, 3 de dezembro de 2017      Oséias 14          Patriarcas e Reis 57
❑ Segunda-feira, 4 de dezembro de 2017   Joel 1                    Patriarcas e Reis 57
❑ Terça-feira, 5 de dezembro de 2017      Joel 2                Patriarcas e Reis 57
❑ Quarta-feira, 6 de dezembro de 2017   Joel 3                Patriarcas e Reis 57
❑ Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017  Amós 1             Patriarcas e Reis 57
❑ Sexta-feira, 8 de dezembro de 2017    Amós 2             Patriarcas e Reis 57
❑ Sábado, 9 de dezembro de 2017        Amós 3             Patriarcas e Reis 57
❑ Domingo, 10 de dezembro de 2017    Amós 4             Patriarcas e Reis 58
❑ Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017  Amós 5              Patriarcas e Reis 58
❑ Terça-feira, 12 de dezembro de 2017   Amós 6             Patriarcas e Reis 58
❑ Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017   Amós 7             Patriarcas e Reis 58
❑ Quinta-feira, 14 de dezembro de 2017 Amós 8             Patriarcas e Reis 58
❑ Sexta-feira, 15 de dezembro  de 2017   Amós 9             Patriarcas e Reis 58
❑ Sábado, 16 de dezembro de 2017      Obadias 1         Patriarcas e Reis 58
❑ Domingo, 17 de dezembro de 2017     Jonas 1              Patriarcas e Reis 59
❑ Segunda-feira, 18 de dezembro de 2017 Jonas 2              Patriarcas e Reis 59
❑ Terça-feira, 19 de dezembro de 2017   Jonas 3              Patriarcas e Reis 59
❑ Quarta-feira, 20 de dezembro de 2017  Jonas 4              Patriarcas e Reis 59
❑ Quinta-feira, 21 de dezembro de 2017  Miquéias 1        Patriarcas e Reis 59
❑ Sexta-feira, 22 de dezembro de 2017   Miquéias 2        Patriarcas e Reis 59
❑ Sábado, 23 de dezembro de 2017       Miquéias 3        Patriarcas e Reis 59
❑ Domingo, 24 de dezembro de 2017    Miquéias 4        Patriarcas e Reis 60
❑ Segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 Miquéias 5        Patriarcas e Reis 60
❑ Terça-feira, 26 de dezembro de 2017   Miquéias 6        Patriarcas e Reis 60
❑ Quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 Miquéias 7        Patriarcas e Reis 60
❑ Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017  Naum 1             Patriarcas e Reis 60
❑ Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017  Naum 2                 Patriarcas e Reis 60
❑ Sábado, 30 de dezembro de 2017       Naum 3             Patriarcas e Reis 60
❑ Domingo, 31 de dezembro de 2017    Habacuque 1    O Desejado de

Todas as Nações 1

Data de leitura
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