
 

 

 

 

Dia 60 

(25 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Recompensa pela mansidão 
 

“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra”. (Mateus 5:5) 

 

“A natureza humana está sempre lutando para ganhar, pronta para a competição; mas quem aprende sobre 

Cristo é esvaziado do eu, do orgulho, do amor à supremacia, e há silêncio na alma. O eu é entregue à 

disposição do Espírito Santo. Então não estaremos ansiosos para ocupar o lugar mais alto. Não teremos 

ambição de nos exibir; mas sentiremos que nosso lugar mais alto está aos pés de nosso Salvador. Nós olhamos 

para Jesus, esperando Sua mão liderar, ouvindo Sua voz guiar”.  

(O Maior Discurso de Cristo, pp. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Não há posição mais feliz na vida do que saber que você está em harmonia com Deus em tudo o que faz. Essa 

harmonia existe quando Jesus é procurado, e a exaltação do eu é abandonada, reconhecendo que o pecador 

"coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente doente". (Jeremias 17:9). Humildade, 

mansidão, é a chave para permitir que o Espírito Santo desenvolva em você um caráter verdadeiramente belo 

e semelhante a Cristo. Peça a Jesus que tire seus desejos orgulhosos, suas ambições egocêntricas e seu amor 

pela supremacia. Peça a Ele que os substitua, permitindo que você pratique mansidão e humildade, a partir de 

hoje. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Claudia P.: “Louvo a Deus por Suas ternas misericórdias, que são novas não apenas todas as manhãs, 

mas todos os momentos! Ele tem sido bom com minha família e comigo além do que as palavras 

podem expressar. Eu te louvo, Senhor!” 

 

• Rose K.: “Louvado seja Deus pelos 100 Dias de Oração! Todos os dias sou solicitado a fazer algo 

novo, ou vejo novas mudanças em outros crentes. Depois, percebo que o que vi foi na verdade uma 

resposta ao pedido de oração nos 100 dias de oração. É incrível ver como o Espírito Santo está 

trabalhando!” 

  



Foco de Oração – (Dia 60) 
 

 

1. Ore para que Jesus o torne humilde e manso. 

 

2. Ore pelos membros de Uganda que foram afetados pelas recentes inundações. As inundações deixaram 

muitas casas destruídas. Muitos agora estão desabrigados em meio ao bloqueio. 

 

3. Ore pelos professores adventistas de todo o mundo, pois muitos estão enfrentando dificuldades 

financeiras por não poderem trabalhar. 

 

4. Ore para que os jovens compreendam a importância de servir a Deus e não ao mundo. 


