
 

 

 

 

Dia 61 

(26 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Uma dieta justa 
 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos”. (Mateus 5:6) 

 

“Justiça é santidade, semelhança com Deus e 'Deus é amor'. 1 João 4:16. É conformidade com a lei de Deus, 

pois 'todos os Seus mandamentos são retos (Salmo 119: 172), e 'o amor é o cumprimento da lei' (Romanos 

13:10). Justiça é amor, e amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus está encarnada em Cristo. 

Recebemos justiça ao recebê-Lo”. (O Maior Discurso de Cristo, pp. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Você tem fome e sede da justiça de Cristo? Sua vida de perfeito amor altruísta e Sua morte substitutiva lhe 

proporcionam um duplo dom de graça justificativa: 1.) Sua justiça imputada, que é a promessa de que você 

está coberto pela vida perfeita de Deus pela fé nessa promessa. 2.) Sua justiça concedida, que é a promessa de 

que Ele o transformará de um ser egoísta, em um ser que reflete o amor altruísta de Jesus, através da fé viva 

nessa promessa. Este duplo presente se cumprirá; verdadeiramente irá satisfazê-lo; isso vai te salvar! Aceite 

isso hoje e comece a viver uma vida feliz e cheia de Jesus, na consciência dessa incrível realidade do amor 

redentor de Deus. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Jane D.: “Deus curou os doentes pelos quais eu orava. Ele também tocou surpreendentemente os 

corações da minha família”. 

 

• Marcia N.: “Minha filha é viciada em drogas há muitos anos, ficou desabrigada e até foi presa. Nosso 

grupo de oração começou a orar por ela e, como resultado, ela agora está em uma instituição para obter 

ajuda, sua saúde está melhorando, ela tem um interesse renovado em Deus e está lendo os livros do 

Espírito de Profecia. Ela disse que foi Deus quem a ajudou. Louvo a Deus por Seu amor por nós e por 

nos ajudar nesses últimos anos que partiram nosso coração. O choro dura uma noite, mas a alegria vem 

pela manhã!  



Foco de Oração – (Dia 61) 
 

 

1. Ore para que a justiça de Cristo cubra você e preencha sua vida. 

 

2. Ore para que Deus intervenha no surto de meningite na região oeste de Gana. Esse surto já matou 

muitas pessoas naquela região. 

 

3. Ore por igrejas que se tornaram inativas desde o surto de Covid-19. Ore para que pastores, líderes da 

igreja e membros saibam como se conectar melhor neste momento. Ore por um novo foco na 

importância da oração. 

 

4. Ore pelos membros em Mianmar enquanto utilizam a Internet para espalhar o evangelho neste momento 

de crise. 


