
 

 

 

 

Dia 44 

(09 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O conhecimento de Jesus 
 

“E esta é a vida eterna, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste.” 

(João 17:3) 

 

“Cristo veio para revelar Deus ao mundo como um Deus de amor, cheio de misericórdia, ternura e compaixão. 

A densa escuridão com a qual Satanás se esforçara por envolver o trono da Deidade foi varrida pelo Redentor 

do mundo, e o Pai foi novamente manifestado aos homens como a luz da vida.”  

(Testemunhos para a Igreja, v. 5 p. 738). 

 
Perguntas do coração: 

A vida eterna não é apenas viver para sempre, mas é o aprofundamento contínuo do seu relacionamento 

amoroso com Deus. Você conhece principalmente fatos sobre Jesus ou O conhece pessoalmente como seu 

Salvador e Amigo? Comece a viver a eternidade hoje pedindo a Jesus que se revele em um nível mais 

profundo para você, à medida que passa algum tempo em oração, na leitura da Bíblia e em compartilhar Seu 

amor e verdade com os outros. 

 

Relatório de Louvor:  

• Thierry T.: "Estou compartilhando os '100 Dias de Oração' com 90 de meus amigos. Também pude 

compartilhar o livro "O Grande Conflito" com muitos dos meus contatos. Um não adventista me pediu 

para estudar as profecias de Daniel e Apocalipse com ele.” 

 

• Gloria D.: “Deus nos abençoou por podermos administrar nosso programa de distribuição de alimentos, 

apesar dessa pandemia.” 

 

Foco de Oração – (Dia 44) 
 

1. Ore por membros de todo o mundo que estejam iniciando ou administrando os Centros de Influência – 

Espaço Novo Tempo. 

 

2. Ore pelas pessoas nas ilhas Fiji e Vanuatu que foram afetadas pelo ciclone mais recente. 

 

3. Ore por nossas instituições educacionais ao redor do mundo. Ore para que sejam capazes de encontrar 

maneiras de fornecer educação cristã por meio de aulas on-line e outros métodos. Ore para que eles 

continuem sendo uma influência espiritual positiva para os alunos e que permaneçam financeiramente 

estáveis. 


