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Dia 50 

 (15 – 21 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

“Transformado pelo amor de Deus” 
 

Por Derek Morris 

 

Mary Ann Roberts cresceu em um lar cristão, mas como jovem nunca se comprometeu 

pessoalmente com Jesus como seu Salvador e Senhor. Depois da faculdade, ela se casou, seu 

marido se juntou às forças armadas e eles se mudaram para a Europa. Foi lá que Mary Ann 

abandonou todas as conexões com a igreja e se tornou, como ela mesma se auto descreve, um 

ratinho de festa. 

 

Em 1983, ela atingiu o fundo do poço. No meio de uma bebedeira de fim de semana, ela ficou tão 

bêbada e doente que não pôde comparecer a uma reunião de família. Foi quando Mary Ann 

decidiu pedir a Deus que voltasse à sua vida. A imagem vívida que lhe veio à mente naquele ponto 

baixo de sua vida era de um Pai amoroso correndo pela estrada para encontrar Seu filho pródigo. 

Mary Ann sabia que era aquela filha. 

 

Percebendo que precisava fazer algumas mudanças radicais em seu estilo de vida, ela escreveu a 

um pastor cristão e contou a ele sobre seu compromisso de se tornar uma seguidora de Jesus. A 

esposa do pastor entendeu o quão difícil seria a transição e apoiou Mary Ann ligando para ela 

todas as manhãs por telefone durante um ano inteiro para orar com ela. 

 

Embora Mary Ann tenha começado a frequentar uma igreja cristã e Deus tenha se tornado uma 

parte vital de sua vida, ela sentiu que algo ainda estava faltando - que Deus tinha algo especial 

reservado para ela que ela ainda não havia descoberto. Ela sempre desejou ter continuado sua 

educação e decidiu voltar para a escola. Talvez isso preenchesse o vazio em seu coração. Ela se 

inscreveu e foi aceita em um programa de pós-graduação em ciências e, finalmente, concluiu um 

doutorado em neurociência. Mas de alguma forma a vida ainda parecia incompleta. 

 

No verão de 2001, Mary Ann participou de um acampamento na Carolina do Norte. Ela estava 

interessada principalmente em socializar com os amigos, então sentou-se perto da parte de trás do 

auditório. Porém, durante uma das reuniões, ela presenciou um evangelista cristão convidar 

aqueles que estavam interessados em um projeto de ministério no Quênia para se encontrarem 

com ele após o culto. 

 

"Normalmente, gosto de refletir sobre as coisas antes de agir", lembra Mary Ann, "mas era como 

se alguém estivesse parado na minha frente e apontando diretamente para mim". No final da 

reunião, ela caminhou até a frente do auditório sob profunda convicção de que Deus a estava 

chamando para participar do projeto de ministério no Quênia. Depois de conversar com Mary 

Ann, o evangelista a convidou para realizar uma série de reuniões na comunidade primitiva de 

Rongo, no Quênia. Mary Ann não era oradora. Ela não tinha treinamento em homilética e 

absolutamente nenhuma experiência no trabalho missionário da linha de frente. Nunca lhe passou 

pela cabeça que Deus lhe pedisse para se tornar uma pregadora. Mas ela estava aberta à operação 



do Espírito Santo naquele dia e, com suas próprias palavras, começou a fazer uma oração muito 

radical: "Senhor, eu lhe dou permissão para que você me use em sua colheita". 

 

Passados alguns meses Mary Ann viajou para o Quênia para fazer exatamente o que Deus a havia 

chamado para fazer. Embora estivesse apavorada, todas as noites quando se levantava para pregar, 

sentia Deus falando através dela para a multidão reunida na praça da cidade. No final de suas 

reuniões, mais de 500 pessoas confessaram seu amor por Jesus no batismo. Como você pode 

imaginar, Mary Ann estava cheia de alegria! E essa alegria não desapareceu. Mary Ann continuou 

a pregar, compartilhar o amor de Deus e seguir Sua liderança. Ela encontrou seu chamado quando 

deu a Deus permissão para usá-la em Sua colheita. 

 

Você dará a Deus permissão para usá-lo em Sua colheita? Pode não ser a mesma de três meses 

atrás, antes da crise do COVID-19. Mas ainda há muito o que fazer e muitas almas esperando 

para ouvir as boas novas! Ore e pergunte a Deus o que Ele deseja que você faça! 

 

Nem todo caso com risco de vida termina da mesma maneira. Mas o Deus que cura é o mesmo, 

independentemente. Ele pode ser confiável. Ele deve ser adorado de qualquer maneira, pois em 

nenhum caso Ele responderá às nossas orações de uma maneira que seja prejudicial para nossas 

vidas. Tudo o que recebemos Dele é o melhor que há para se ter. 

 

Derek Morris é presidente do Hope Channel International.  

 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: E a nossa vida hoje? Demos a Deus permissão para nos usar 

em Sua colheita? Se nos sentimos distantes de Deus, lembre-se de que Ele está esperando com os 

braços abertos do amor que nos voltemos para Ele. Ele não apenas quer nos receber em casa, mas 

também tem um local de serviço especial para cada um de nós. Abriremos nossos corações ao 

Seu chamado? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Olhe ao redor para ver as diferentes maneiras pelas quais 

Deus está lhe mostrando Seu amor. Talvez você veja o Seu amor através dos outros, da natureza 

ou de outros meios. Quando você descobrir o Seu amor de uma maneira única, escreva-o e depois 

compartilhe-o com duas pessoas nesta semana, ao reivindicar João 15:12. Crie o hábito de 

procurar o amor de Deus e maneiras únicas de compartilhar seu amor com outras pessoas. 

 

“O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque 

Ele nos ama. Cristo foi o meio pelo qual Ele pôde derramar Seu infinito amor sobre um mundo 

caído. 'Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo'. 2 Coríntios 5:19. . . Tal amor é 

sem paralelo. Filhos do rei celestial! Promessa preciosa! Tema para a meditação mais 

profunda! O incomparável amor de Deus por um mundo que não O amava!”  

 (Caminho a Cristo, p. 13-15) 

 

Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, Caminho a Cristo, capítulo 1.  
 

  



Foco de Oração – (Dia 50) 

 
Relatório de Louvor: 

  

• Elizabeth W.: “Louvo a Deus por Seu poder de cura!” 

• Membro do Reino Unido: “Louvo a Deus por ouvir nossa oração e por 

milagrosamente fornecer comida e ajuda financeira no momento certo. Além 

disso, Ele curou meu problema nas costas! 

• Os cientistas estão trabalhando ansiosamente para encontrar uma vacina e 

remédios que ajudem a desacelerar o vírus. Muito progresso foi feito e há 

esperança! 

 

Pedidos de Oração: 

 

1. Ore para que um coração disposto seja usado por Deus sempre e onde quer que 

Ele chame. 

 

2. Ore para que todas as atividades on-line de evangelismo e igreja digital sejam 

utilizadas e grandemente abençoadas. 

 

3. Ore pelos jovens que estão no vale da decisão por Cristo. Ore para que 

experimentem o amor e a verdade de Jesus e sirvam de bom grado a Ele por toda 

a vida. 

 

4. Ore pelos muitos grupos de igrejas ao redor do mundo que não têm um edifício 

para se reunir e estão procurando terreno. Ore também para que Deus desperte 

todos os membros para se envolverem em atividades de plantio de igrejas. 

 

 

Chegamos à metade de nossa jornada dos 100 Dias de Oração. Sigamos em 

frente! Ainda há muitas bençãos pelo caminho.  

 

“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que 

nos amou.” (Romanos 8:37) 

 

Ouça a mensagem especial preparada pelo Pr. Jonas Arrais (Secretário 

Ministerial Associado) e sua esposa Raquel (Ministério da Mulher) ambos 

trabalham na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
 

 

 


