
 

 

 

 

Dia 67 

(01 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Insultado pela Verdade 
 

“Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo 

de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois 

da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês".  

(Mateus 5:11-12) 

 

“Em todas as épocas, os mensageiros escolhidos por Deus foram insultados e perseguidos, mas através de suas 

aflições o conhecimento de Deus se espalhou pelo mundo. Todo discípulo de Cristo deve entrar nas fileiras do 

Mestre e levar adiante a mesma obra, sabendo que seus inimigos nada podem fazer contra a verdade. Deus 

quer dizer que a verdade será trazida à tona e se tornará objeto de exame e discussão, mesmo através do 

desprezo colocado sobre ela. A mente do povo deve estar agitada; toda controvérsia, toda reprovação, todo 

esforço para restringir a liberdade de consciência é o meio de Deus para despertar mentes que, de outra forma, 

poderiam adormecer. " (O Maior Discurso de Cristo, p. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perguntas do coração: 

Quando a perseguição chegar, quando sua reputação estiver sendo difamada, quando sua vida estiver 

em perigo, o amor e a verdade de Jesus brilharão mais. Como você reage, o que diz, o que faz quando se depara 

com essas pressões, determinará grandemente o impacto que sua fidelidade pode ter sobre aqueles que procuram 

arruinar sua vida. 

Por que não pedir a Jesus que o ajude a ser fiel e amoroso hoje e todos os dias, para que você possa 

mostrar o mesmo amor mesmo sob perseguição? 

Você orará a Ele agora mesmo e pedirá a Ele que faça de você um verdadeiro cristão que irá defender 

Jesus até a queda do céu? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Pastores, obreiros da igreja, professores e iniciativas evangelísticas em todo o mundo estão enfrentando 

dificuldades financeiras devido à diminuição do dízimo e das ofertas. Mas eles estão confiando no Deus 

dos milagres. Deus está abrindo muitas portas para um ministério ainda maior para pessoas com menos 

recursos do que antes. 



Foco de Oração – (Dia 67) 
 

 

1. Ore pela cozinha móvel de sopa da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Warwick em Sydney, na 

Austrália, que serve sopa e está se conectando com pessoas solitárias em seu bairro. Por favor, peça a 

Deus que os ajude a construir conexões na comunidade. 

 

2. Ore pela nova escola de medicina da África Oriental em Kigali, Ruanda. Ore pelos alunos que se 

formarem e pelas pessoas a quem servem. 

 

3. Ore pela reconstrução da igreja do Colégio Adventista do Sul das Filipinas, que foi destruída em um 

terremoto em dezembro de 2019. 

 

4. Ore por um centro de influência no meio de uma comunidade muçulmana em uma cidade não nomeada. 

Alguns muçulmanos pediram oração por eles durante a crise do Covid-19. Eles acreditam que as orações 

adventistas são ouvidas por Deus. 

 


