
 

 

 

 

Dia 68 

(02 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O sabor de Jesus 
 

“Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto 

para ser jogado fora e pisado pelos homens”.  

(Mateus 5:13) 

 

“...quando Deus chama Seus filhos de sal, Ele os ensina que Seu propósito ao torná-los súditos de Sua graça é 

que eles se tornem agentes para salvar os outros... O sal deve ser misturado com a substância à qual é 

adicionado; deve penetrar para preservar. Assim, é através do contato e associação pessoal que os homens são 

alcançados pelo poder salvador do evangelho. Eles não são salvos em massas, mas como indivíduos. A 

influência pessoal é um poder. Devemos chegar perto daqueles a quem desejamos beneficiar. O sabor do sal 

representa o poder vital do cristão - o amor de Jesus no coração, a justiça de Cristo permeando a vida. O amor 

de Cristo é difusivo e agressivo. Se habitar em nós, fluirá para os outros".  

(O Maior Discurso de Cristo, p. 35-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

A obra de compartilhar Cristo é responsabilidade de todo crente. Usando sua influência pessoal para 

apontar para Jesus, para compartilhar sobre o que Ele fez por você e como Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida, 

esse é o chamado de toda vida cristã. 

Você tem amigos ou colegas de trabalho que não são crentes? Ou você se trancou em uma "bolha 

adventista"? Existe pelo menos uma pessoa não cristã em sua vida que está experimentando Jesus ao passar um 

tempo com você? Peça a Jesus hoje para fazer de você o Seu delicioso sal da terra! 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Os primeiros resultados de um teste de vacina contra o coronavírus mostram que os participantes 

desenvolveram anticorpos contra o vírus. Louve a Deus por este grande passo em direção à cura através 

da capacidade do nosso sistema imunológico de criar anticorpos. 

 

  



Foco de Oração – (Dia 68) 
 

 

1. Ore pelo ministério de um centro para refugiados e imigrantes administrado por adventistas em 

Manaus, Brasil. Eles cuidam dos venezuelanos que vivem como imigrantes no Brasil. Peça a Deus que 

abençoe e replique suas maneiras criativas de alcançar pessoas para Jesus. 

 

2. Ore para que Deus leve os convidados certos para a loja de alimentos naturais chamada “Lentil” em 

Yoshkar-Ola, Rússia. Peça a Ele que abençoe suas aulas de culinária gratuitas e outras maneiras de 

alcançar pessoas para Cristo. 

 

3. Ore por membros e alunos da igreja e escola adventistas em Guinobatan, Filipinas. A escola da igreja 

foi severamente danificada por um tufão recente. Ore por todos os que são afetados por várias 

catástrofes naturais ao redor do mundo. 

 

4. Ore pelo Shalem Lifestyle Center em Bogor, Java Ocidental. Recebeu muito poucos convidados desde 

o surto do Covid-19 e está enfrentando dificuldades financeiras. Ore por eles enquanto conduzem um 

programa de desintoxicação on-line usando o Zoom, para que muitas almas possam ser alcançadas neste 

momento de crise. 


