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Sugestão para o estudo diário:

Ore  pedindo que o Senhor Jesus, através do Seu 
Espírito Santo, lhe ajude a compreender 
aquilo que você vai ler.

Leia a passagem bíblica indicada e o comentário 
do dia.

Medite sobre o texto lido e pergunte: O que o texto 
quer dizer para mim? O que posso aprender 
disso? Como posso aplicar isso em minha 
vida diária?

Ore novamente e fale com o Senhor Jesus sobre isso 
que você leu. Peça que Ele lhe ajude a fazer 
aquilo que você leu em Sua Palavra.



1º de Janeiro
“Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; e o governo está sobre 
os seus ombros” (Isaías 9.6).

Promessa cumprida
Grandes acontecimen-

tos não passam em bran-
co! Comemorações como 
casamentos, nascimento de uma 
criança, bodas de ouro não surgem de 
repente. Elas são anunciadas, paren-
tes e amigos comentam e esperam até que a festivi-
dade aconteça!

Deus também anunciou um grande aconteci-
mento: Ele enviaria seu Filho, Jesus Cristo, como o 
Salvador do mundo. Deus anunciou isso através do 
profeta Isaías, alguns séculos antes de Cristo: “Um 
menino nos nasceu, o Filho do Rei nos foi dado, Ele 
é Senhor sobre toda a terra. O Senhor, o Deus dos 
céus e da terra, planejou assim e Ele faz aconte-
cer o que planejou”. Quem conhece um pouco da 
Bíblia, sabe que essa promessa foi cumprida quan-
do Jesus nasceu. Deus nos provou: “Eu cumpro o 
que prometo”. E isso serve também para a sua vida 
e para a minha vida. (vc)

• Leitura bíblica: Lucas 4.1-13

Para decorar: “Eu te constituí para luz dos gen-
tios, a fi m de que sejas para salvação até os confi ns da 
terra” (Atos 13.47).



02 de Janeiro
“...Isabel, tua mulher, te dará à luz um 
filho, a quem darás o nome de João. 
...converterá muitos dos filhos de Israel 
ao Senhor, seu Deus” (Lucas 1.13,16).

Tudo foi preparado
Grandes aconteci-

mentos não são apenas 
anunciados, mas também são 
preparados. Por exemplo, se a rainha 
da Inglaterra vier ao Brasil, muitas pro-
vidências precisarão ser tomadas para recepcioná-
-la bem. Deus também preparou a vinda do Senhor 
Jesus através de um homem especial. A vida desse 
homem tinha apenas um objetivo: Anunciar ao povo 
de Deus (as pessoas que moravam em Israel) que 
o Salvador prometido chegou! Esse homem que a 
Bíblia diz que “preparou o caminho” era João. Seus 
pais esperaram muitos anos para terem um fi lho. 
Em todo esse tempo, eles nunca deixaram de con-
fi ar em Deus. Quando eles chegaram à idade em 
que não poderiam mais ter fi lhos, Deus lhes deu um 
menino e pediu para que o chamassem de João. 
Esse nome signifi ca: “Deus é misericordioso”. 

Deus foi misericordioso com Zacarias e Isabel, 
os pais de João. Deus também é misericordioso e 
amigo para você. (vc)

• Leitura bíblica: Lucas 4.14-21

Para decorar: “Eu te constituí para luz dos gen-
tios, a fi m de que sejas para salvação até os confi ns da 
terra” (Atos 13.47).



03 de Janeiro
“Voz do que clama no deserto: Preparai o cami-
nho do Senhor; endireitai as suas veredas” 
(Lucas 3.4).

Preparando o caminho
Deus deu um fi lho 

para Zacarias e Isabel. Os 
pais já sabiam: Nosso fi lho 
vai levar a boa notícia para 
todos que o Salvador che-
gou. João teve uma vida diferente: ele vivia no de-
serto da Judéia, usava roupas de pêlos de camelo, 
também um cinto de couro na cintura e se alimenta-
va de gafanhotos e de mel silvestre. Ele não preci-
sava mais que isso. Ele era um profeta, isto é, falava 
ao povo em nome de Deus. Ele tinha uns 30 anos 
quando Deus lhe disse para começar a sua tarefa. 
João saiu do deserto e foi até o rio Jordão. Ele falou 
a todos que vinham ouvi-lo: “Arrependam-se! Voltem 
para Deus e se batizem. Deus vai perdoar vocês”.

O profeta Isaías havia dito há muito tempo antes: 
“Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor!” (Isaías 40.3). João pregou a fi m de preparar 
o coração dos homens para receberem a Jesus. 

Você já abriu o seu coração para o Senhor 
Jesus? (vc)

• Leitura bíblica: Lucas 4.22-30

Para decorar: “Eu te constituí para luz dos gen-
tios, a fi m de que sejas para salvação até os confi ns da 
terra” (Atos 13.47).



04 de Janeiro
“...disse João a todos: ...vem o que é mais po-
deroso do que eu, do qual não sou digno de 
desatar-lhe as correias das sandálias” 
(Lucas 3.16).

Será que é Ele, ou não?
A pregação de João era 

de grande impacto. Muitos 
começaram a pensar em 
suas próprias vidas. Eles per-
ceberam que Deus não era 
o mais importante em suas vidas e fi caram com suas 
consciências pesadas. De vontade própria, eles acei-
taram o chamado para se batizarem, como um sinal de 
perdão de seus pecados. As pessoas pensaram: “Será 
que é João o Salvador prometido?” Quando João ouviu 
isso, ele falou: “Não, eu não sou. Eu sou apenas o Seu 
mensageiro. O Homem que vem depois de mim é mais 
poderoso do que eu. Nem sou digno de desamarrar as 
Suas sandálias”. João deveria apenas preparar os co-
rações, para que as pessoas recebessem o Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo. Ele pregou e batizou muitas pes-
soas. Mas tinha uma coisa que João não podia fazer: 
Dar uma nova vida com Deus. Para isso veio o Senhor 
Jesus. Ele é o Salvador. Ele nos livra de nossos peca-
dos e nos dá a vida eterna com Deus, quando O rece-
bemos em nosso coração e em nossa vida. (vc)

• Leitura bíblica: Lucas 4.31-37

Para decorar: “Eu te constituí para luz dos gen-
tios, a fi m de que sejas para salvação até os confi ns da 
terra” (Atos 13.47).



05 de Janeiro
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” (João 1.29).

O conselho decisivo
Quando João pregava, todos 

entendiam o que ele queria 
dizer: Eles precisavam 
mudar suas vidas, não 
enganar os outros, ajudar 
os pobres, mas acima de 
tudo, estar prontos para o 
Salvador. João deixou bem 
claro: “Eu sou apenas um mensageiro; depois de 
mim vem o Salvador”. Logo em seguida João esta-
va novamente no Jordão, pregando e batizando. De 
repente ele apontou e disse: “Vejam, o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo”. Ele estava apon-
tando para Jesus que estava chegando no Jordão. 
Será que o povo entendeu o que João disse? Eles 
esperavam um Salvador que também seria o Rei 
deles. Mas João falou de um Cordeiro! Com isso ele 
lembrou das ofertas que os judeus deveriam fazer 
no templo para perdão de seus pecados. E Jesus foi 
o Cordeiro desse sacrifício, quando morreu na cruz 
para perdoar os pecados dos homens. Ele não tirou 
os pecados só do povo que estava lá, mas também 
o seu e o meu pecado. (vc)
• Leitura bíblica: Lucas 4.38-44

Para decorar: “Eu te constituí para luz dos gen-
tios, a fi m de que sejas para salvação até os confi ns da 
terra” (Atos 13.47).



06 de Janeiro
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as 
conheço, e elas me seguem” (João 10.27).

Explicando o versículo!
Algumas pessoas 

acham que as ovelhas são 
bobas. Elas, por exemplo, 
se perdem facilmente e não 
conseguem achar o cami-
nho para casa. Mas quando 
Jesus compara Seus segui-
dores com as ovelhas, Ele quer 
mostrar outras características das 
ovelhas: elas reconhecem o seu pastor 
pela voz. Se uma pessoa estranha as chama, elas 
não vão reagir. Mesmo que alguém se vista como 
o pastor e tenha o cheiro do pastor, a voz ainda 
será estranha. Nós não sabemos como é Jesus fi -
sicamente. Mas nós conhecemos a Sua voz, a Sua 
Palavra, a Bíblia. Essa voz podemos seguir. Quanto 
mais conhecemos a voz de Jesus, mais difícil fi ca 
de sermos enganados por “falsos pastores”. Somos 
como as ovelhas seguindo o pastor que conhecem. 
E por outro lado, Jesus também conhece Suas 
ovelhas, sabe diferenciar quem é quem. O Senhor 
Jesus sabe se você é uma de Suas ovelhas e O 
segue. (vc)
• Leitura bíblica: Lucas 5.1-7

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).



07 de Janeiro
“O homem que não tem juízo ri-
diculariza o seu próximo, mas 
o que tem entendimento 
refreia a língua” (Provérbios 
11.12 – NVI).

Urtiga
As ervas daninhas 

precisam ser retiradas do 
jardim. Ontem, eu separei um tempo para fazer esse 
trabalho. Até agora estava tudo indo bem, mas de 
repente encostei em uma urtiga. Ardeu muito! Senti 
o ardor desse contato por muito tempo! A pele fi cou 
vermelha e senti bastante comichão. Foi difícil me 
controlar para não coçar. Nesse momento me veio 
um pensamento: Às vezes sou como uma urtiga. 
Comentários maldosos podem machucar o coração 
de outra pessoa. Eu mesmo já senti como dói quan-
do uma outra pessoa me “queima”. O mais interes-
sante é que palavras maldosas vêm rapidamente 
aos nossos lábios. Por quê? – Eu tomei o propósito 
de não mais falar sem antes pensar. Mas não con-
sigo fazer isso sozinho, por isso oro cada dia para 
Jesus me ajudar quando eu estiver em uma situa-
ção difícil. Muitas vezes já consegui me controlar e 
fi car de boca calada! (kt)

• Leitura bíblica: Lucas 5.8-11

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).



08 de Janeiro
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados, e nos purifi-
car de toda a injustiça” (1 João 1.9).

Cochonilha
O que aconteceu com 

minha fl or de Natal? As 
folhas parecem que estão 
com uma cera pegajosa. 
Algumas fi caram amare-
las e caíram. Até agora não 
sei o que é isso. Mas vejam 
só! Eu descobri o que está acontecendo: pequenos 
bichinhos marrons que estão grudados na haste da 
planta. São as cochonilhas. Que horror! Não dá para 
se livrar tão rápido desses bichinhos. Eu estava tão 
feliz que minha fl or de Natal durou tanto tempo. Ela 
sempre deu lindas fl ores vermelhas. Nem adianta 
lamentar. Na mesma hora comecei a tirar um por 
um desses bichinhos e esmagá-los. Vai demorar um 
bom tempo até que a planta se recupere. – O peca-
do na minha vida é a mesma coisa. Às vezes eu não 
reconheço logo o pecado e começo a me sentir sem 
vontade para ler a Bíblia e orar. A minha vida volta-
rá ao normal só quando confesso o meu pecado e 
Deus me perdoa! (kt)

• Leitura bíblica: Lucas 5.12-16

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).



09 de Janeiro
“E a paz de Deus, que excede todo o enten-
dimento, guardará o vosso coração e a vossa 
mente em Cristo Jesus” (Filipenses 4.7).

A galinha branca
Ontem, quando eu es-

tava levando as galinhas 
para o celeiro, não gostei 
muito de ver o estado da 
nossa galinha branca. Ela 
estava totalmente molha-
da e quase não se mexia. 
Provavelmente ela fi cou do lado de fora na hora da 
chuva. Eu fi quei preocupado, pois ela podia resfriar-
-se e à noite fui dar uma olhadinha no celeiro. Que 
surpresa! Quando olhei para dentro do celeiro, vi a 
galinha sentada em cima do poleiro se aquecendo 
no meio de duas outras. Hoje de manhã, a galinha 
já estava bem melhor. – Isso me fez lembrar de 
meus amigos: Quando fi quei internado no hospital 
com uma doença muito grave, eu estava com medo. 
Amigos vieram me visitar e me encorajaram, lem-
brando as Palavras de Jesus: “Veja, eu estou com 
vocês todos os dias!” Eles também prometeram orar 
por mim. Eu me acalmei, mesmo sem saber o que 
iria acontecer. Obrigado, Senhor Jesus, por meus 
amigos! (kt)

• Leitura bíblica: Lucas 5.17-26

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).



10 de Janeiro
“Observem as aves do céu: não semeiam, nem 
colhem, nem armazenam em celeiros; contudo, 
o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito 
mais valor do que elas?” (Mateus 6.26 – NVI).

Um casalzinho de melros
O sol estava brilhando e eu 

aproveitei para colher amo-
ras. De vez em quando, 
eu dava uma olhadinha so-
bre todo o jardim. Observei 
como um casalzinho de melros, es-
ses pequenos pássaros, voava sempre na direção 
do lixo orgânico. Fui me aproximando bem devagar. 
Mas eles percebiam a minha aproximação e fugiam 
rapidamente. Eu queria muito saber o que tanto eles 
faziam lá. Então, fi quei esperando embaixo de uma 
macieira, perto do lixo orgânico. Um tempinho depois, 
o casalzinho estava de novo ali. Eles pulavam no lixo 
e mexiam com o seu bico até acharem minhocas ou 
outro bicho parecido. Então tá! Bom apetite! Vamos 
pensar no que o versículo de hoje diz. Leia novamen-
te! Você sabe como ele continua? “Você não é muito 
mais valioso que eles?” Como isso é bonito: O grande 
Deus se preocupa comigo! Ele sabe como estou. Eu 
sei que Ele me ama muito, porque também se preocu-
pa com as pequenas coisas, como plantas, animais. 
Obrigado querido Deus nos céus. (kt)

• Leitura bíblica: Lucas 5.27-32

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).
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11 de Janeiro
“A minha boca falará sem cessar 
da tua justiça e dos teus incontáveis 
atos de salvação” 
(Salmo 71.15 – NVI).

O cachorro
Ana gosta muito de ca-

chorros, mas infelizmente 
não pode ter um. Por isso ela 
queria pelo menos levar um 
cachorro para passear. Todos os dias uma senhora 
passeava com seu cachorrinho pela calçada da es-
cola, na hora do intervalo. Olhando pela grade da rua, 
Ana viu que o cachorro não tinha rabo e, por isso, um 
dia perguntou àquela senhora o que tinha acontecido 
com ele. Depois disso, elas conversavam diariamen-
te. Em uma dessas conversas, Ana descobriu que o 
esposo dessa senhora havia morrido há pouco tempo. 
Também aproveitava para contar as histórias da Bíblia 
que aprendia na igreja. Uma vez a senhora procurou, 
na Bíblia, a história que Ana lhe contou. A oportuni-
dade de passear com o cachorro fi nalmente também 
surgiu. Um dia, a senhora fi cou doente e então Ana 
pôde levar o cachorro para passear. Você pode ima-
ginar como Ana fi cou feliz? As duas amigas se ajuda-
ram: Ana, que gostava tanto de cachorros, podia levar 
o cachorro para passear e aquela senhora encontrou 
uma amiguinha e não se sentiu mais tão sozinha. (kt)

• Leitura bíblica: Lucas 5.33-39

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).
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12 de Janeiro
“As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o 
sabe muito bem” (Salmo 139.14b).

Enigma
Desvende o enigma para completar a frase 

abaixo:

O mundo de Deus é  
__ __-__ __-__ __-__ __ __-__ __!

• Leitura bíblica: Lucas 6.1-11

Para decorar: “As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz; eu as conheço, e elas me seguem” (João 10.27).



13 de Janeiro
“Estes [sinais], porém, foram registrados para 
que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” 
(João 20.31).

Explicando o versículo
Para que existe livro de 

Matemática? E livro de histórias? 
E guias telefônicos? Que pergunta 
boba! Cada livro tem o seu sentido e 
sua fi nalidade. Também o discípulo João 
tinha um objetivo quando ele escreveu 
um relatório sobre a vida do Senhor Jesus. 
Ele não queria escrever uma história inventada. Ele 
queria que os leitores entendessem e aprendessem 
quem realmente era Jesus. Muitos O chamavam de 
“Milagroso”. Água se transformou em vinho, Jesus an-
dou sobre a água, cegos passaram a enxergar, doen-
tes foram curados, mortos ressuscitaram. Jesus mos-
trou com esses milagres que Ele é, ao mesmo tempo, 
Deus e o Salvador prometido.

Mais tarde João escreveu: “O que era desde o 
princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos 
olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apal-
param – isto proclamamos a respeito da Palavra da 
vida” (1 João 1.1 – NVI). Sim, Jesus Cristo é a própria 
Vida. João e muitos outros creram e receberam a Vida 
de Deus. Essa oferta ainda é válida hoje. (ba) 

• Leitura bíblica: Lucas 6.12-19

Para decorar: “Estes [sinais], porém, foram registra-
dos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20.31).



14 de Janeiro
“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom 
que recebeu” (1 Pedro 4.10).

O dom de servir
Deveria ser um convite para 

o que hoje chamamos “almo-
ço de domingo”. Dentre muitos 
costumes dos judeus, o sába-
do não era apenas um dia de 
descanso, mas também um dia 
de festa. Por isso era prepara-
da uma comida especial. Havia 
regras estabelecidas de como o alimento devia ser 
mantido aquecido, pois no sábado não se podia fazer 
fogo. Numa família em Cafarnaum, uma pessoa mui-
to importante estava doente em sua casa, num sába-
do. A sogra de Pedro estava deitada com uma febre 
muito alta. Estava passando muito mal. O Senhor 
Jesus havia sido convidado para uma refeição nessa 
casa e, quando Ele viu a mulher enferma, não hesi-
tou nem um segundo e a tocou. Na mesma hora a fe-
bre foi embora. Ela se levantou e preparou a refeição 
para todos os convidados que estavam na casa. Com 
certeza ela estava feliz em novamente poder rece-
ber seus convidados e servir o melhor que podia ao 
Senhor Jesus. E nós sabemos qual é o nosso “dom” 
e o colocamos à disposição do Senhor Jesus? (jk)
• Leitura bíblica: Lucas 6.20-29

Para decorar: “Estes [sinais], porém, foram registra-
dos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20.31).
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