
 

 

 

 

Dia 63 

(28 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Puros de Coração 
 

"Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus”. (Mateus 5:8) 

 

“O Espírito Santo pega a verdade a respeito de Deus e daquele a quem Ele enviou, e a abre ao entendimento e 

ao coração. Os puros de coração veem Deus em uma relação nova e agradável, como seu Redentor; e 

enquanto discernem a pureza e a beleza de Seu caráter, anseiam por refletir Sua imagem. Eles o veem como 

um pai desejando abraçar um filho arrependido, e seus corações estão cheios de alegria indescritível e cheios 

de Sua Glória”. (O Maior Discurso de Cristo, p. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perguntas do coração: 

Quando andamos fielmente com Deus, Ele abre continuamente nossos olhos para uma compreensão cada vez 

maior de Seu caráter de amor, Sua vontade e Sua beleza. Na percepção de Sua perfeita santidade e pureza, 

nossas impurezas vêm à luz e somos convidados a receber a purificação que somente Ele pode dar. Deste lado 

do céu, vemos com os olhos da fé, mas um dia em breve, O veremos cara a cara! Esse será um dia glorioso. 

Até então, por que não pedir a Ele que limpe nosso coração de toda impureza e sujeira? Procure ativamente 

por uma visão e compreensão cada vez mais claras de nosso Deus e Sua vontade. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Shana S.: “Durante os 100 Dias de Oração, comecei a orar por uma amiga de 20 anos que, do nada, 

começou a me ignorar em 2017. Bloqueou-me no telefone dela etc. Tentei falar várias vezes. Sem 

resposta. Nosso líder de oração nos encorajou a clamar a Deus. Eu fiz. Eu liguei de novo. Sem resposta. 

No dia seguinte, ela me ligou de volta! Ela me desbloqueou e me disse que eu não tinha feito nada de 

errado. Nós nos reconectamos e nos reconciliamos. Deus responde nossas orações!” 

 

• John K.: “Aqui em Uganda, o bloqueio deixou muitos famintos. Durante uma sessão de 100 Dias de 

Oração, Deus me deu sabedoria para ajudar as crianças famintas. Enviei uma mensagem a 100 famílias 

da igreja e pedi que compartilhassem comida com pessoas famintas perto delas. Essa ideia simples se 

espalhou por toda a região através de um jornalista que a compartilhou on-line. Com as novas conexões 

que estabelecemos, agora começamos as reuniões evangelísticas pelo WhatsApp!”  



Foco de Oração – (Dia 63) 
 

 

1. Ore por um coração puro, livre do pecado, purificado de toda impureza. 

 

2. Ore por diretores de funerais, agentes funerários, embalsamadores e funcionários de serviços 

funerários, pois estão em contato direto com muitos que morreram de Covid-19. 

 

3. Ore pela igreja em Fiji, pois elas estão considerando mudanças estruturais e um maior fortalecimento 

dos irmãos para assumirem diversas responsabilidades. 

 

4. Ore pelo ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Colheita no Alabama, EUA. Eles estão 

localizados em uma área de baixa renda e alta criminalidade e têm visto muito pouco fruto em seus 

esforços para ganhar almas. Ore para que Deus traga uma inovação. 


