
 

 

 

 

Dia 66 

(31 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O Privilégio da Perseguição 
 

“Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus”.  

(Mateus 5:10) 

 

“Jesus não apresenta a Seus seguidores a esperança de alcançar a glória e as riquezas terrenas, e de ter uma 

vida livre de provações, mas lhes apresenta o privilégio de caminhar com seu Mestre nos caminhos da 

abnegação e da reprovação, porque o mundo não os conhece”. (O Maior Discurso de Cristo, p. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perguntas do coração: 

Quando o amor abnegado, a retidão, a santidade e a verdade são revelados pelos cristãos fiéis, Satanás 

desperta resistência e ódio entre aqueles que escolhem ignorar a voz do Espírito Santo. Podemos ter a certeza 

de que, em toda perseguição que possamos enfrentar, Jesus estará conosco e se glorificará através de nossa 

experiência desafiadora. 

Você já sofreu perseguição por causa de sua fidelidade a Jesus?  

Escolha hoje rejeitar qualquer desejo de agradar ao mundo e, em espírito de oração, se concentre em 

revelar a glória de Deus, mesmo que isso possa resultar em perseguição. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Muitas igrejas estão se tornando criativas ao realizar seus cultos no sábado enquanto se distanciam 

fisicamente. 

• A pandemia trouxe a importância de nossa mensagem de saúde para os membros da igreja em todo o 

mundo. O interesse no trabalho de saúde preventiva está crescendo. Agora é um momento maravilhoso 

para levar as pessoas a uma compreensão abrangente das leis de saúde e integridade de Deus. 

•  

Foco de Oração – (Dia 66) 
 

 

1. Ore pelo ministério da Igreja Adventista mais antiga da Noruega, agora adicionando um centro de 

influência para oferecer aulas de norueguês gratuitas para emigrantes, uma escola de culinária, uma 



lanchonete para bate-papo e muito mais. 

 

2. Ore pelo ministério de duas novas vans de saúde móveis em Chiapas, México. Ore pelos pacientes que 

transportam e pelas equipes médicas de fim de semana que apoiam, possibilitando exames médicos 

gratuitos, cirurgias menores, procedimentos odontológicos, exames de ultrassom, exames 

oftalmológicos e muito mais. 

 

3. Ore por um reavivamento da verdadeira piedade e por um interesse renovado no evangelismo em cada 

membro da igreja ao redor do mundo. 

 

4. Ore pela igreja no Burundi. Está passando por várias lutas e questões neste momento. Somente a 

intervenção de Deus pode trazer paz. 


