
 

 

 

 

Dia 70 

(04 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

A Lei do Amor 
 

“Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas cumprir. 

Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Lei a menor letra 

ou o menor traço, até que tudo se cumpra”. (Mateus 5:17-18) 

 

“A beleza divina do caráter de Cristo, dos quais os mais nobres e gentis entre os homens são apenas um 

reflexo fraco; (...) Jesus, a imagem expressa da pessoa do Pai, a refulgência de Sua glória; o Redentor 

abnegado, durante toda a sua peregrinação de amor na terra, era uma representação viva do caráter da lei de 

Deus. Em Sua vida, é manifesto que o amor nascido no Céu, princípios semelhantes a Cristo, subjaz às leis da 

eterna retidão”. (O Maior Discurso de Cristo, p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

A lei de Deus é a lei do amor. Jesus revelou como é realmente a observância da lei. Você pode manter 

a lei apenas confiando completamente no Espírito Santo para obter ajuda. Como você acredita que Ele vai ajudá-

lo a viver uma vida de amor altruísta e como você, pela fé, faz ações de amor, o poder divino de Deus o 

capacitará e trabalhará em você para desejar realizar segundo Sua boa vontade. 

Se você está lutando com fidelidade à lei de Deus, hoje peça a Jesus que o perdoe e o encha do Seu 

Espírito Santo? Você deve pedir a Ele que o ajude não apenas a guardar a letra da lei, mas também a essência 

da lei, que é o amor abnegado e sacrificial a Deus e a todas as pessoas. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Marietta A: “Obrigado por suas orações! Meu filho se recuperou do Covid-19 e voltou ao normal e está 

saudável. Louvado seja Deus! 

• A taxa de mortalidade da pandemia de Covid-19 na Espanha diminuiu significativamente de 11% para 

2%.  



Foco de Oração – (Dia 70) 
 

 

1. Ore pelo centro urbano de influência da Cidade da Guatemala, que oferece comida, escovas de dentes, 

chuveiros e um lugar para lavar roupas para quem mora nas ruas. Peça a Deus que atenda às 

necessidades mais profundas dos visitantes deste centro e ajude-os a encontrar esperança para a 

eternidade. 

 

2. Ore pela mídia, comprometida em fornecer informações atualizadas sobre o Covid-19. Ore para que 

Deus os ajude a se comunicar com a seriedade apropriada. 

 

3. Ore por aqueles que estão lutando com ansiedade, depressão e medo durante este período de crise. Ore 

para que encontrem ajuda, coragem, esperança e cura em Jesus. 

 

4. Ore por pastores, professores, missionários e membros no Laos. Em algumas regiões, é muito difícil 

usar a tecnologia para alcançar pessoas para ministrar durante essa pandemia e  às vezes são necessárias 

para ajudar as pessoas que enfrentam vários problemas. 


