
 

 

 

 

Dia 56 

(21 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 
 

Comprometendo-se com a missão de Deus 
 

"Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de 

pessoas... Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns.” (1 Coríntios 9:19, 22b) 

 

“Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário.”  

(O Desejado de Todas as Nações, p. 195) 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Trabalho missionário, evangelismo, esses não são campos de serviço reservados apenas para o Pastor ou 

evangelista treinado. Todo crente, em cujo coração Jesus habita através do Espírito, é chamado a brilhar como 

uma luz neste mundo através de palavras de verdade e ações de amor. 

Peça a Cristo agora que lhe mostre onde está o seu campo missionário? Peça por genuína compaixão pelas 

almas perdidas e a coragem de compartilhar sua fé com amor às pessoas em sua esfera de influência. 

 

Relatório de Louvor: 

 

• Família Makoba: “Os 100 Dias de Oração foram uma boa experiência para nós como família. Embora 

a situação ao nosso redor pareça assustadora, como família, estamos aproveitando este período para 

renovar nossas vidas com Jesus, seguindo seriamente o programa dos 100 Dias de Oração.” 

• A equipe de jovens 'Um ano em missão' em Guwahati, na Índia, conseguiu alcançar centenas de hindus 

com a mensagem de saúde pouco antes do bloqueio do Covid-19. 

 

Foco de Oração – (Dia 56) 
 

1. Ore por clareza sobre qual é a missão de Deus para você onde você está agora. Ore para que Deus o 

ajude a ser fiel em compartilhar Cristo com as pessoas ao seu redor através de suas palavras, ações e 

conduta. 

 

2. Ore por todos os Hospitais Adventistas, pois eles têm muitas necessidades durante esta crise. Ore para 

que os médicos, enfermeiros e funcionários sejam capacitados pelo Espírito Santo para serem 

testemunhas de seus pacientes. 

 

3. Ore para que os "Centros de Influência" da Igreja em todo o mundo sejam um farol de luz durante esses 

dias sombrios.  



4. Ore pelas grandes cidades do seu território e por Deus nos dar um avanço para alcançar as pessoas 

nesses lugares. 

 

5. Ore pelos missionários da linha de frente, especialmente na janela 10/40, que procuram levar Jesus a 

comunidades que foram governadas por Satanás por milhares de anos. 

 


