
 

 

 

 

Dia 62 

(27 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Tenha misericórdia 
 

"Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia." (Mateus 5:7) 

 

“Deus é Ele mesmo a fonte de toda misericórdia. O nome dele é 'misericordioso e gracioso'. Êxodo 34:6. Ele 

não nos trata de acordo com o nosso deserto. Ele não pergunta se somos dignos de Seu amor, mas derrama 

sobre nós as riquezas de Seu amor, para nos tornar dignos. Ele não é vingativo. Ele procura não punir, mas 

redimir... Ele anseia, com intenso desejo,  aliviar as aflições dos homens e aplicar Seu bálsamo nas feridas... 

Os misericordiosos são 'participantes da natureza divina' e neles o amor compassivo de Deus encontra 

expressão. Todos cujos corações simpatizam com o coração do Amor Infinito procurarão reivindicar e não 

condenar. Cristo habitando na alma é uma fonte que nunca seca. Onde Ele habita, haverá um transbordamento 

de beneficência”. (O Maior Discurso de Cristo, p. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Reserve um momento e pense na misericórdia de Deus em sua vida. Ele só procura o seu melhor, apesar da 

sua infidelidade. Ele não está exigindo que você prove seu valor para Ele, a fim de receber Seu presente de 

salvação. Ele te trata com amor. Quando você experimenta e internaliza a misericórdia de Deus, o Espírito 

Santo permitirá que você se torne um agente da misericórdia; tratando aqueles ao seu redor com o mesmo tipo 

de amor e misericórdia. Especialmente aqueles que te prejudicaram. Estenda hoje, com a ajuda de Jesus, a 

misericórdia de Deus às pessoas em sua vida. Perdoe antes que te peçam, ame sem mesmo ter uma razão. 

Deseje sempre o melhor, não importa se merecem ou não. 

Relatório de Louvor:  

 

• Elham L.: “Eu tenho pedido a Deus um relacionamento mais profundo com Ele. Desde o início dos 100 

Dias de Oração em minhas devoções diárias, usando um diário de oração, minha vida de oração foi 

revitalizada. É incrível! " 

 

• Sherma J.: “Deus respondeu uma oração por um membro desaparecido. Ela ignorou minhas tentativas 

de ligar para ela. Quando eu a visitava, ela falava sobre seus problemas e não me deixava dizer nada. 

Orei para que Deus trabalhasse em seu coração e em vez de eu tentar ligar para ela pedi que ela me 

ligasse. Duas semanas depois, ela telefonou e disse que seus problemas se foram e que ela quer voltar 

à igreja e entregar sua vida a Deus novamente!”  



Foco de Oração – (Dia 62) 
 

 

1. Ore para que Deus faça de você um agente de misericórdia para as pessoas em sua vida. 

 

2. Ore pelos alunos que estão lutando para conseguir receber educação. Ore para que eles experimentem 

a liderança de Deus em sua educação. 

 

3. Ore pelas pessoas e membros no Zimbábue. A maioria deles não pode ficar confinado. O sistema de 

saúde é incapaz de lidar com a crise do Covid-19. 

 

4. Ore por vários pastores na Indonésia que contraíram o Covid-19. 

 

5. Ore para que Deus abençoe o trabalho de estudantes no Brasil que se dispuseram voluntariamente para 

produzir produtos de higienização das mãos para os idosos. 


