
 

 

 

 

Dia 59 

(24 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O luto está quebrado 
 

“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.” (Mateus 5:4) 

 

“O luto aqui ressaltado aqui é a verdadeira tristeza do coração pelo pecado... E quando alguém é atraído para 

ver Jesus erguido na cruz, ele discerne a pecaminosidade da humanidade. Ele vê que é o pecado que flagelou e 

crucificou o Senhor da Glória. Ele vê que, embora tenha sido amado com ternura indescritível, sua vida tem 

sido um cenário contínuo de ingratidão e rebelião. Ele abandonou seu melhor amigo e abusou do presente 

mais precioso do Céu. Ele crucificou para si mesmo o Filho de Deus novamente e perfurou novamente aquele 

coração sangrando e ferido. Ele é separado de Deus por um abismo de pecado que é amplo, negro e profundo, 

e ele lamenta de coração partido. Esse luto 'será consolado'. Deus nos revela nossa culpa para que possamos 

fugir para Cristo e, por meio dEle, ser libertados da escravidão do pecado e nos alegrar na liberdade dos filhos 

de Deus. Em verdadeira contrição, podemos chegar ao pé da cruz e deixar nossas cargas”.  

(O Maior Discurso de Cristo, pp. 9-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Você já teve tempo para perceber completamente o que Jesus realizou por você nas horas mais sombrias de 

Sua morte? Ao contemplar o Salvador elevado, crucificado e carregando os pecados da humanidade, permitirá 

que essas cenas penetrem em seu coração? Ao internalizar Sua agonia de experimentar a segunda morte em 

seu lugar, você abrirá seus olhos para ver a imundície de seus pecados favoritos? Comece hoje a lamentar seus 

pecados, especialmente aqueles dos quais você não estava disposto a desistir? Confesse-os a Jesus! Ele 

perdoará você de bom grado. Ele o confortará. E Ele te dará a vitória. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Diane T.: “Louvando a Deus pela oportunidade de participar do acampamento virtual da ARME! Que 

bênção rica durante esse tempo.” 

 

• Iris R.: “Eu era viciada em assistir séries da Netflix. Eu lia alguns versículos da Bíblia e tentava me 

justificar e depois continuava assistindo. Após uma semana de oração em nossa escola, Deus me 

convenceu a excluir o aplicativo. Depois de um tempo, voltei e comecei a assistir apenas filmes da 

Bíblia, mas não conseguia me controlar, estava de volta ao controle de Satanás. Eu clamei a Deus. No 



dia seguinte, meu pastor me deu de presente a Bíblia de Estudo de Andrews. Eu me alegrei e, com 

lágrimas, agradeci a Deus por Sua intervenção. Ele me lembrou Filipenses 2:13 "porque é Deus quem 

trabalha em você, tanto para querer quanto para efetuar segundo o Seu querer." Louvo a Deus por me 

convencer e cumprir Sua promessa”. 

 

Foco de Oração – (Dia 59) 
 

 

1. Ore por uma compreensão mais clara do que realmente aconteceu na cruz. Ore para que Deus lhe ajude 

a odiar o pecado e amar a justiça. 

 

2. Ore pelo trabalho de colportagem no Malawi, bem como pelo apoio financeiro para iniciar um sanatório 

e trabalho médico-missionário naquela região. 

 

3. Ore para que as pessoas não se desviem com as teorias da conspiração, mas fixem os olhos em Jesus e 

em Sua verdade. 

 

4. Ore pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Peter Rest, em Saint Croix, Ilhas Virgens. 

A igreja deles foi completamente incendiada. Ore por sabedoria sobre como seguir em frente. Ore para 

que essa perda seja transformada em vitória para Jesus. 


