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Quinta-feira, 1 de março 

Tenha sua fé firme em Cristo. 
“Vigiai, estai firmes na fé.” (1Co 16:13) 

Sexta-feira, 2 de março 

Tenha amor genuíno pelos irmãos e, especialmente, 
pelos que carecem do evangelho. 
“E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para 
com os outros e para com todos, como também nós para 
convosco.” (1Ts 3.12) 

Sábado, 3 de março 

Tenha vida devocional constante e intensa (oração 
e estudo da Palavra). 
“Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas 
as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento 
completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e 
virtude.” (2Pe 1.3) 

Domingo, 4 de março 

Possa amar e respeitar seu esposo, dando-lhe 
suporte no amor e temor do Senhor. 
“E a esposa respeite ao marido.” (Ef 5.33b) 

Segunda-feira, 5 de março 

Seja obediente à vontade de Deus, buscando a 
glória de Cristo. 
“Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra 
ti.” (Sl 119.11) 

Terça-feira, 6 de março 

Seja capacitada em toda boa obra e dedicada no 
serviço do reino. 
“sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 
(1Co 15:58) 

Quarta-feira, 7 de março 

Tenha vitalidade e compromisso para desenvolver 
seus dons e talentos. 
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o 
Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do 
Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que 
estais servindo.” (Cl 3.23-24) 

Quinta-feira, 8 de março 

Seja constante no temor do Senhor. 
“O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; revelam 
prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece 
para sempre.” (Sl 111.10) 

Sexta-feira, 9 de março 

Receba a graça de Deus para vencer seus medos e 
ser livre em Cristo. 
“No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o 
medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que teme 
não é aperfeiçoado no amor.” (1Jo 4.18) 

Sábado, 10 de março 

Guarde seu coração do mal. 
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque 
dele procedem as fontes da vida.” (Pv 4.23) 

Domingo, 11 de março 

Encontre no corpo de Cristo refúgio e segurança 
para compartilhar suas inseguranças e ser 
suportada. 
“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 
ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de 
mansidão, de longanimidade.” (Cl 3.12) 

Segunda-feira, 12 de março 

Tenha suas forças renovadas para o trabalho no 
Senhor. 
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e 
sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que, no 
Senhor, o vosso trabalho não é vão.” (1Co 15:58) 

Terça-feira, 13 de março 

Tenha sabedoria do alto para discernir e guardar 
seu coração das mentiras e acusações. 
“Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus 
quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem 
morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de 
Deus e também intercede por nós.” 
(Rm 8.33-34) 

Quarta-feira, 14 de março 

Receba graça de Deus para apoiar o ministério de 
seu marido. 
“O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, 
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz 
inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se 
exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a 
injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta.” (1Co 13.4-7)  
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Quinta-feira, 15 de março 

Tenha sabedoria para organizar e administrar o 
tempo em família. 
“Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da 
preguiça.” (Pv 31.27) 

Sexta-feira, 16 de março 

Para que o Senhor lhe conceda saúde física, 
espiritual e emocional. 
“Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e 
saúde, assim como é próspera a tua alma.” (3Jo 1.2) 

Sábado, 17 de março 

Receba graça do Senhor para lidar com a solidão. 
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus 
é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas 
forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos 
proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” (1Co 
10.13) 

Domingo, 18 de março 

Seja misericordiosa. 
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o 
SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a 
misericórdia.” (Mq 6.8) 

Segunda-feira, 19 de março 

Tenha uma irmã de sua confiança com quem possa 
orar junto e confessar seus pecados. 
“Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua 
eficácia, a súplica do justo.” (Tg 5.16) 

Terça-feira, 20 de março 

Seja amada por seu marido assim como Cristo 
amou a igreja. 
“Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura.” 
(Cl 3.19) 

Quarta-feira, 21 de março 

Tenha sabedoria na administração das finanças que 
lhe são confiadas. 
“Ela percebe que o seu ganho é bom. Abre a mão ao aflito; e 
ainda a estende ao necessitado.” (Pv 31.18,20) 

Quinta-feira, 22 de março 

Seja constante em suas orações pela salvação de 
seus filhos. 
“Orai sem cessar.” (1Ts 5.17) 

Sexta-feira, 23 de março 

Não ande ansiosa, mas busque a Deus em oração 
em toda e qualquer situação. 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e 
pela súplica, com ações de graças.” (Fp 4.6) 

Sábado, 24 de março 

Ore diariamente pelo seu marido e pelo ministério 
dele. 
“Orai sem cessar.” (1Ts 5.17) 

Domingo, 25 de março 

Seja exemplo de conduta cristã entre as irmãs de 
sua igreja. 
“Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam 
sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a 
muito vinho; sejam mestras do bem, a fim de instruírem as 
jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a 
serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, 
sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja 
difamada.” (Tt 2.3-5) 

Segunda-feira, 26 de março 

Seja sábia na educação cristã de seus filhos. 
“pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na 
disciplina e na admoestação do Senhor.” (Ef 6.4) 

Terça-feira, 27 de março 

Seja alvo da oração de toda a igreja de Cristo. 
“Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos 
torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo 
propósito de bondade e obra de fé.” (2Ts 2.11) 

Quarta-feira, 28 de março 

Tenha um coração perdoador. 
“Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, 
que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não 
te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete.” (Mt 
18.21-22) 

Quinta-feira, 29 de março 

Ore com o espírito e com a mente. 
“Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei 
com a mente; cantarei com o espírito, mas também cantarei 
com a mente.” (1Co 14.15) 

Sexta-feira, 30 de março 

Arrependa-se do mal em seu coração e receba 
perdão de Deus. 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.” (1Jo 
1.9) 

Sábado, 31 de março 

Tenha intrepidez para anunciar a Palavra de Deus. 
“Agora, Senhor, olha para as suas ameaça e concede aos teus 
servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.” (At 
4.29) 
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