
 

 

 

 

Dia 58 

(23 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Pobreza Abençoada 
 

“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.” (Mateus 5:3) 

 

“Aqueles que sabem que não podem se salvar, ou que sabem que não podem se justificar por suas ações, 

são os que apreciam a ajuda que Cristo pode conceder. Eles são os pobres de espírito, a quem Ele declara 

ser abençoado. A quem Cristo perdoa, Ele primeiro torna contrito, e é o trabalho do Espírito Santo 

convencer do pecado. Aqueles cujos corações foram movidos pelo convincente Espírito de Deus veem que 

não há nada de bom em si mesmos. Eles veem que tudo o que já fizeram foi misturado com o eu e o pecado. 

Como o pobre publicano, eles se afastam, não ousando erguer os olhos para o céu e clamam: 'Deus, seja 

misericordioso comigo, pecador'... Todos os que têm um senso de profunda pobreza na alma, que sentem 

que não têm nada de bom em si mesmos, podem encontrar justiça e força olhando para Jesus.”  

(O Maior Discurso de Cristo, pp. 7-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

A justiça própria - a atitude onipresente e muitas vezes permissiva que nos ilude a pensar e sentir que somos 

bons - é o maior obstáculo para realmente receber a salvação pessoal em Jesus. Quando percebemos nossa 

pobreza espiritual, nossa necessidade vital e desesperada de Jesus, e como resultado confiamos nEle, 

momento a momento, para nos curar completamente de todo traço de egoísmo, somente então podemos ter a 

certeza da salvação. Vá a Jesus hoje, com seu ser pecaminoso e quebrado. Clame por Seu sangue, Sua vida e 

morte, como um meio para a salvação. Peça a Ele que retire toda a autoconfiança que ainda existe em seu 

coração e a substitua pela fé em Sua capacidade de salvar e capacitar para fazer boas obras motivadas pelo 

amor altruísta. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Nolubabalo D.: “Obrigado, Senhor, por sua mão sobre a África. Obrigado por sua proteção. Obrigado 

por cuidar dos meus filhos na minha ausência. Você é digno de todos os louvores”. 

 

• Philippe M.: “Em nossa cidade de Kananga, não havia transmissões de rádio antes dos bloqueios do 

Covid-19, mas neste momento de crise, temos quatro transmissões por semana em quatro estações de 

rádio locais. Louvamos a Deus por isso!”  



Foco de Oração – (Dia 58) 
 

1. Ore por Jesus para que Ele lhe purifique de toda justiça própria e lhe dê uma percepção de sua grande 

necessidade de ter a Jesus em todos os dias da sua vida. 

 

2. Ore por evangelistas na África do Sul que estão lutando com vários problemas de saúde e estresse. Ore 

para que eles sejam curados e habilitados a encontrar maneiras de pregar o evangelho mesmo agora. 

 

3. Ore pelo irmão Samuel S. Ele está sofrendo dores terríveis nos membros inferiores do seu corpo e os 

médicos não sabem o que está errado. Ore também pela irmã Tabitha N., que foi diagnosticada com um 

buraco no coração e está com muita dor. Ore pela cura dela e de muitas outras pessoas que estão 

sofrendo neste momento. 

 

4. Ore pelo Centro do Ministério Chinês em Jacarta, na Indonésia, durante a realização de reuniões 

evangelísticas on-line todos os sábados, de 9 de maio a 20 de junho de 2020. A primeira reunião atraiu 

cerca de 3.000 espectadores e mais de 260 se inscreveram para estudos bíblicos. 


