
 

 

 

 

Dia 69 

(03 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Brilhe a Luz dEle 
 

“"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 

E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no 

lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa”. (Mateus 5:14-15) 

 

“A humanidade em si não tem luz. À parte de Cristo, somos como um túnel escuro. Mas quando nos voltamos 

para o Sol da Justiça, quando entramos em contato com Cristo, toda a alma brilha com o brilho da presença 

divina. Os seguidores de Cristo devem ser mais do que uma luz no meio dos homens. Eles são a luz do 

mundo... Anjos de glória esperam se comunicar através de você, luz e poder do Céu, para almas que estão a 

ponto de perecer”. (O Maior Discurso de Cristo, p. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

Você leu a citação acima? Você percebe que os anjos estão esperando para trabalhar através de você 

para alcançar as pessoas perdidas? Isso não é incrível? 

Você está convidado a não apenas ser cheio do Espírito Santo para sua santificação pessoal, mas a 

participar ativamente no esclarecimento da verdade, amor e justiça de Jesus para um mundo cujo tempo está se 

esgotando. 

Pense em sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Peça a Deus para mostrar 

quem precisa da luz de Jesus na sua vida? Por quem você deve orar e entrar em contato esta semana? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Muitos países ao redor do mundo estão começando a suspender cuidadosamente seus bloqueios. 

 

• A Organização Mundial da Saúde está dizendo: "Se este vírus está nos ensinando alguma coisa, é 

humildade". As pessoas estão reconhecendo como são frágeis. Esta é uma grande oportunidade para a 

igreja mostrar ao mundo a esperança que temos em Jesus! 

  



Foco de Oração – (Dia 69) 
 

 

1. Ore pelas bênçãos de Deus para os membros que operam táxis na Cidade do Panamá, usando-os como 

centros móveis de influência. Metade dos cidadãos do Panamá vive na Cidade do Panamá. 

 

2. Ore pelo centro urbano de influência em Battambang, Camboja. Inclui um ginásio, um restaurante 

vegetariano, um parque infantil, uma capela, educação para a saúde, educação musical e uma escola de 

idiomas. Ore pelas bênçãos de Deus nessa abordagem multifacética e peça a Ele para aumentar o 

ministério e levar as pessoas cujos corações Ele tem preparado. 

 

3. Ore pelo próximo evangelismo em pequenos grupos do Ministério Adventista da Mulher na União da 

Nigéria Ocidental. 

 

4. Ore pelo ministério de um novo centro adventista de recuperação de dependentes químicos em Orlando, 

Flórida, EUA, que está ajudando a combater a epidemia de opioides. Ore também por milhões de 

pessoas que desejam se libertar do vício. 


