
Invocando Jesus em nossa necessidade urgente! 

Junte-se a nós! 

100 Dias de Oração  
 

Caros membros da Igreja em oração em todo o mundo: 

 

Que momento emocionante na história para estar vivo! Enquanto em todo o mundo os 

corações dos homens estão cheios de medo, podemos avançar na fé com os olhos fixos 

firmemente em Jesus. Ele está no controle! Ninguém e nada pode pegar Deus de 

surpresa— tornados, terremotos, inundações, incêndios nem mesmo uma pandemia 

mundial. Ele se assenta em Seu trono. 

 

Há alguns meses, já havia planos em andamento para uma iniciativa de oração muito 

especial chamada 100 Dias de Oração. Acreditamos que Deus orquestrou o tempo para os 

100 dias de oração com bastante antecedência. Esta iniciativa de oração, programada para 

27 de março a 4 de julho de 2020, tinha como objetivo original se concentrar em orar 

pelo derramamento do Espírito Santo na Sessão da Conferência Geral de 2020 em 

Indianápolis. No entanto, com a pandemia de Coronavírus varrendo nosso mundo, e com 

muitos eventos perturbadores ocorrendo agora, qual a melhor hora de estarmos juntos 

como igreja em oração, enquanto procuramos forças em tempos de crise, bem como o 

poder do Espírito Santo para a missão que está diante de nós. 

 

Quero encorajá-lo a participar desta iniciativa de oração muito especial. Embora a Sessão 

da Conferência Geral não ocorra mais em junho de 2020, conforme planejado 

originalmente (agora ocorrerá de 20 a 25 de maio de 2021, no Indianapolis Center 

Convention - por favor, assista à ANN ou ao site da Revista Adventista para obter 

atualizações sobre a Sessão da Conferência Geral), continuaremos a orar pelo 

derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, nossa igreja e nossos líderes.  

Além disso, também oraremos por todas as pessoas infectadas com COVID-19 ou que 

perderam entes queridos. Oraremos por aqueles que lutam isoladamente, pela sabedoria 

de nossos líderes governamentais e pelo avanço da missão de nossa igreja nesses tempos 

difíceis. A cada dia, pedidos de oração específicos serão compartilhados. 

 

Enquanto preparamos nossos corações para esses 100 dias de oração, a partir de 27 de 

março de 2020, lembremos da promessa de Jeremias 29:13: “Vocês me procurarão e me 

acharão quando me procurarem de todo o coração”.  O Senhor também nos chama: “e 

clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me honrará”. Salmo 50:15. Que 

promessas para nossos dias! 

 

Estamos no meio de uma crise mundial. Como podemos responder? No livro Profetas e 

Reis, vemos como Elias respondeu à crise em Seus dias.  

 

“Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta 

grave crise na história de Israel. Enquanto orava, sua fé alcançou as promessas do 

Céu e agarrou-as; e perseverou na oração até que suas petições fossem 

respondidas. Ele não esperou pela inteira evidência de que Deus o ouvira, mas se 

dispôs a aventurar tudo ante o mais leve sinal do divino favor. E no entanto, tudo 

que ele foi habilitado a fazer sob a orientação de Deus, todos podem fazer em sua 



esfera de atividade no serviço de Deus;(...) Fé semelhante é necessária no mundo 

hoje - fé que descanse nas promessas da Palavra de Deus, e recuse desistir até que 

o Céu ouça”. (Profetas e Reis, pp. 156-157). 

 

Deus está procurando os Elias de hoje - homens e mulheres que orarão com fé e O 

levarão à Sua Palavra! Vamos ser a pessoa que não para de orar até o céu ouvir. 

 

O que esperar durante os 100 Dias de Oração: 

 

• Toda sexta-feira (a partir de 27 de março, com um total de 15 semanas), haverá 

uma leitura ou testemunho inspirador que dará esperança e coragem ao buscarmos 

a sabedoria de Deus em nosso tempo de grande necessidade. 

• Todos os dias, solicitações de oração específicas que refletem as necessidades em 

andamento serão enviadas por e-mail a todos os que se inscreverem online através 

do formulário disponível (https://revivalandreformation.us2.list-

manage.com/subscribe?u=a75098063be9af4ae2a053d43&id=71ab37d969) 

Pedidos de oração em nome de sua igreja/conferência/união/divisão podem ser 

enviados e serão considerados para inclusão nessas correspondências diárias. (Ver 

nota abaixo)* 

• Livros e recursos adicionais para ajudá-lo a se aprofundar em sua caminhada com 

Deus, bem como ideias de divulgação para esses tempos difíceis, serão 

recomendados e compartilhados a cada semana. 

 

É tempo de orar! Embora não possamos orar pessoalmente com a família da igreja, ainda 

há muitas maneiras de nos unir eletronicamente por telefone, videoconferência ou outros 

meios de comunicação social. Mesmo quando nem sempre estamos juntos, ainda estamos 

unidos no Espírito, e a oração pode ir a lugares onde não podemos ir. Então, vamos nos 

ajoelhar enquanto procuramos a misericórdia de Deus neste tempo de necessidade 

urgente. 

 

Na bem-aventurada esperança! 

 

Ted N.C. Wilson  

E a Liderança do Ministério de Oração da Conferência Geral 

 

Se você ainda não se inscreveu nos 100 dias de oração, pode fazer isto visitando: 

www.revivalandreformation.org/100days 

 

* Nota: Se alguém quiser enviar uma solicitação de oração em relação às necessidades de 

sua comunidade ou igreja/Associação/Missão, poderá enviá-la preenchendo o formulário 

em: 

https://revivalandreformation.us2.listmanage.com/subscribe?u=a75098063be9af4ae2a053

d43&id=71ab37d969 

e nossa liderança em Oração da Conferência Geral considerará a possibilidade de incluir 

esses pedidos nas próximas correspondências de oração. Devido às rápidas mudanças nas 

necessidades em todo o mundo, devocionais e pedidos de oração serão liberados apenas 

com uma ou duas semanas de antecedência para os tradutores. Acesse o site 

www.RevivalandReformation.org para obter a disponibilidade desses materiais. 
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