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Dia 64 

 (29 maio – 04 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

“A Beleza do Quebrantamento” 
 

Por Melody Mason 

 

Nunca esquecerei, há alguns anos, quando estava me preparando para liderar um culto de oração 

para um grande evento, como o Espírito Santo me convenceu de algo específico em minha vida 

que eu precisava corrigir com Deus. Oprimida, caí de joelhos no chão naquela noite enquanto 

orava: "Oh Senhor, por favor, me perdoe..." 

 

No entanto, enquanto eu confessei meu pecado a Deus, certos passos foram necessários para fazer 

as devidas reparações. Mas não consegui tomar essas medidas imediatamente, por isso não tinha 

certeza do que fazer. Ainda devo continuar com minhas responsabilidades no ministério de oração 

ou devo pedir a alguém que me substitua até que eu tenha feito as coisas da maneira correta? 

 

Como uma líder de respeito no ministério, foi muito humilhante pensar em admitir para outras 

pessoas que eu havia falhado com Deus em uma área específica. Não queria me mexer e parecer 

espiritualmente fraca para meus colegas de equipe ou para os muitos estranhos que estavam 

presentes nas reuniões. Então, com o coração pesado e lágrimas nos olhos, fui dormir naquela 

noite, determinada a pedir que outra pessoa liderasse o culto de oração no dia seguinte. 

 

No entanto, na manhã seguinte, quando saí para encontrar alguém para tomar o meu lugar, Deus 

me interrompeu e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. "Melody, você precisa liderar 

o serviço de oração esta manhã. Não peça a ninguém para substituí-la!" "Espere Deus... o Senhor 

não pode estar dizendo isso?" Eu disse quando novas lágrimas vieram aos meus olhos. Mas o 

Espírito Santo continuou a falar ao meu coração. 

 

“Sim, eu quero que você lidere, no entanto, você não deve liderar como a pessoa que você quer 

que todos pensem que você é. Você não vê? Não estou procurando pessoas para liderar que 

encubram seus pecados e continuem como se tudo estivesse bem. Estou procurando vasos 

quebrados rendidos; vasos que se humilharão a tal ponto que o orgulho se vá. Somente então eu 

posso, realmente, usá-los para a Minha glória. Sei que isso dói, mas você precisa compartilhar 

com a congregação o que aconteceu e como Eu te convenci na noite passada. Seja honesta sobre 

como você falhou comigo! Depois, convide-os a ir com você à cruz para afastar todo pecado e 

compromisso. Veja bem, se as pessoas esperam para vir até que tenham tudo em ordem, elas 

nunca virão”. 

 

Mais uma vez, comecei a protestar. "Eu não posso fazer isso, Senhor! O que todos vão pensar 

quando virem como eu falhei com o Senhor?" 

 

O Espírito Santo falou suavemente ao meu coração quando Ele dirigiu meus olhos para o céu. 

"Não importa o que eles pensem. Não se trata de proteger sua reputação. É sobre dar glória a 

Deus. Mas, se quiser que Eu trabalhe, você deve se humilhar”. 



Eu não queria obedecer aos sussurros do Espírito Santo naquela manhã. Se eu pudesse fugir como 

Jonas ou me esconder em uma caverna, teria feito isso imediatamente. Mas eu sabia o que devia 

fazer. Eu tive que obedecer. 

 

Tremendo e com lágrimas nos olhos, fui diante de centenas de pessoas naquela manhã e 

compartilhei o que o Senhor havia posto em meu coração. Você poderia ter ouvido um alfinete 

cair na sala enquanto todos ouviam. "Jesus nos diz para virmos como somos", eu disse 

suavemente, enquanto continuava a enxugar as lágrimas dos meus olhos. "Então, eu estou indo 

como estou e estou convidando você para se juntar a mim aos pés da cruz." 

 

A este convite, todos se levantaram e foram para a frente da sala. Houve um choro suave aqui e 

ali, quando diferentes pessoas pediram perdão a Deus pelos pecados e o compromisso surgiu em 

suas vidas. E o Espírito Santo estava lá. No livro Caminho a Cristo lemos o seguinte: 

 

“Se você vê sua pecaminosidade, não espere até melhorar. Quantos existem que 

pensam que não são bons o suficiente para vir a Cristo. Você espera melhorar com 

seus próprios esforços? Pode o etíope mudar a cor de sua pele ou o leopardo suas 

manchas? Como vocês podem fazer o bem, se estão acostumados a fazer o mal. 

'Jeremias 13:23. Só existe ajuda para nós em Deus. Não devemos esperar persuasões 

mais fortes, melhores oportunidades ou temperamentos mais sagrados. Não podemos 

fazer nada de nós mesmos. Nós devemos vir a Cristo exatamente como somos”. 

(Caminho a Cristo, p. 31). 

 

Em retrospectiva, acho que este foi um dos mais doces e sagrados serviços de oração que já 

experimentei, pois Deus fez um trabalho profundo de limpeza entre todos nós naquela manhã. 

Muitos corações foram quebrantados, mas quão bonito e curador foi o quebrantamento. No Salmo 

51:17, a Bíblia nos diz: “Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração 

quebrantado e contrito - Estes, ó Deus, não desprezarás”. 

 

Que oferta você procura trazer a Deus atualmente? São suas melhores obras, suas melhores 

orações, suas melhores tentativas de ser uma testemunha forte, mesmo em meio a eventos que 

abalam a vida? Nossa melhor oferta não tem nada a ver com nossas obras, mas é a completa 

ruptura do eu, do orgulho e de toda a autossuficiência quando chegamos ao pé da cruz. Como o 

famoso hino “Rocha Eterna” diz: "Nada trago na minha mão, simplesmente à tua cruz eu me 

apego". Vamos nos apegar a essa cruz hoje! 

 

Melody Mason é coordenadora do programa Unidos em Oração da Associação Geral. Ela 

também auxilia no desenvolvimento de recursos para o site e as iniciativas do Departamento de 

Reavivamento e Reforma.  

 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Onde Deus mora (ver Isaías 57:15) e quais são os resultados 

da tristeza divina (ver 2 Coríntios 7:9-11)? O que Davi pediu em sua oração de arrependimento 

(ver Salmo 51:1-19)? Compare isso com a forma como Saul respondeu quando repreendido por 

seus pecados (1 Samuel 15:1-30). Com qual personagem bíblico você mais se identifica quando 

lhe são mostrados os seus pecados – com aquele que procura se justificar e manter a honra do 

povo, ou aquele que reconhece abertamente seu pecado com um coração quebrantado de genuíno 

arrependimento? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: A humildade é algo que devemos avaliar no início de nossa 

jornada espiritual, e também ao longo do caminho. Ao enfrentar esse desafio do coração, pergunte 

a Deus se há algum orgulho em sua vida que você ainda precisa vencer ou alguém em sua esfera 

de influência (família, amigos, colegas de trabalho) para os quais você precisa pedir perdão. 

Então, obedeça à liderança do Espírito Santo. (Salmo 66:18, Mateus 5:23-24, Provérbios 28:13, 

Mateus 6: 14-15). 

 



"...por mais insignificante que esse ou aquele ato errado possa parecer aos olhos dos homens, 

nenhum pecado é pequeno aos olhos de Deus. O julgamento do homem é parcial, imperfeito; 

mas Deus estima todas as coisas como elas realmente são. O bêbado é desprezado e é dito que 

seu pecado o excluirá do céu; enquanto orgulho, egoísmo e cobiça muitas vezes passam 

despercebidos. Mas esses são pecados especialmente ofensivos a Deus; pois são contrários à 

benevolência de Seu caráter, ao amor altruísta que é a própria atmosfera do universo não 

caído. Quem cai em alguns dos pecados mais graves pode sentir uma vergonha, pobreza e 

necessidade da graça de Cristo; mas o orgulho não sente necessidade, e por isso fecha o 

coração contra Cristo e as infinitas bênçãos que Ele veio dar”. (Caminho a Cristo, p. 30) 

 

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

 

• Ellen G. White, Caminho a Cristo, capítulo 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 de maio 

Foco de Oração – (Dia 64) 

 

Relatório de Louvor:  
 

• Marlynn W.: “Louvamos ao Senhor que, durante os 100 Dias de Oração pela pandemia, 

Deus nos garantiu emprego, comida e abrigo. O Senhor também nos convenceu a mudar 

para o campo. Além disso, ele me deu a oportunidade de testemunhar à comunidade 

muçulmana”. 

 

• Moses M.: “Obrigado por orar por nós. O Senhor ouviu suas orações! É maravilhoso! 

Durante o período de bloqueio nacional na Namíbia, cerca de 1.100 pessoas se 

matricularam no estudo de lições da Bíblia, 70% das quais não são adventistas do sétimo 

dia”. 

 
Pedidos de Oração: 

 
1. Ore por estudantes de todo o mundo que não conseguem trabalhar devido aos bloqueios. 

Ore para que Deus lhes forneça os meios financeiros para pagar as mensalidades. 

 

2. Ore pelas vítimas de violência doméstica em todo o mundo. 

 

3. Ore pela família de Alexander Ostankin, um pastor que foi assassinado enquanto 

ministrava. Ore para que Deus transforme o sangue desse mártir na semente do 

evangelho. 

 

4. Ore por aqueles que estão atualmente lutando com o Covid-19. Ore por sua recuperação 

completa. 


