
 

 

 

 

Dia 100 

(04 de julho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para o fim. 
 

“Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas 

em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o fim da Terra”. (Atos 1:8) 

 

“E Jesus veio e disse-lhes: ‘Toda autoridade no Céu e na Terra me foi dada. Vá, portanto, faça discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo 

o que eu lhes ordenei. E eis que estou sempre com vocês até o fim dos tempos’”. (Mateus 28:18-20) 

 

“A nós também é dada a comissão. Somos convidados a sair como mensageiros de Cristo, a ensinar, instruir 

e persuadir homens e mulheres, a insistir em sua atenção à Palavra da vida. E para nós também é dada a 

certeza da presença permanente de Cristo. Quaisquer que sejam as dificuldades com as quais possamos 

enfrentar, quaisquer que sejam as provações que possamos suportar, a promessa graciosa é sempre nossa: 

'Estou com você sempre, até o fim do mundo'”.  (Evangelismo, p. 15) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Jesus chamou Seu povo para compartilhar a mensagem do evangelho até os confins da terra, até o fim 

do mundo em Sua breve segunda vinda. Não temos nada com o que nos preocupar enquanto nos envolvemos 

neste trabalho. Toda autoridade é dEle! Seu Espírito está conosco para nos guiar e nos capacitar! Que coisa 

maravilhosa é ter Jesus, o Maior Missionário do Universo, conosco... até o fim e além!  

Ao passar por esses 100 Dias de Oração, você e sua família experimentaram um reavivamento pessoal, 

não apague esse fogo de Deus, mas se envolva em um trabalho missionário proativo, altruísta, intencional, 

amoroso. Isso não apenas lhe dará um reavivamento contínuo, mas resultará em almas conquistadas para Jesus 

e uma vida realizada! 

Você deseja dar o próximo passo com e para Jesus? Comprometer-se com uma vida inteira de serviço 

missionário para Ele, onde quer que você esteja e onde Ele chama? Confie em Sua graça suficiente para todos 

os desafios futuros. Escolha hoje ser mais do que apenas um frequentador de igreja, mas se tornar um 

frequentador do mundo; alguém que vai ao mundo para alcançar almas para Jesus! 

Que Deus te abençoe ao avançar com Ele, até o fim do mundo, até o fim dos tempos! Maranata! 



Relatório de Louvor:  

 

• Sheri A.: Começamos a plantação de igrejas na área de Osaka, no Japão. Depois de um ano, ainda não 

tínhamos ninguém participando do culto ou fazendo estudos bíblicos. Decidimos participar dos 100 

Dias de Oração e, orar pelo Espírito Santo em maio. Quase imediatamente o Senhor nos levou a 

encontrar um casal em um supermercado que estava procurando uma igreja e buscando a Deus. Eles 

imediatamente queriam estudos bíblicos. Por causa da epidemia, eles não estavam trabalhando, então 

tínhamos estudos bíblicos todos os dias e eles assistiam aos cultos. Além disso, um de nossos vizinhos 

começou a ir à igreja. Assim, mais que dobramos a presença no sábado, e uma pequena igreja está 

surgindo! Louve a Deus! 

• N.S.: Como parte dos 100 Dias de Oração, prometi orar pela minha região todas as manhãs. Deus abriu 

uma porta onde eu dei estudos bíblicos a um jovem casal. Eles estão prontos para serem batizados assim 

que as restrições forem levantadas! Enquanto eu estudava a Bíblia para esse casal, outra mulher casada 

com um empresário muçulmano solicitou estudos bíblicos com seu filho de 18 anos. Ele então convidou 

sua prima e ela decidiu se juntar. Hoje ela mal pode esperar para ser batizada por causa da verdade que 

mudou a sua vida. Deus está trabalhando! 

• Missão da União do Congo Ocidental: Desde o início da iniciativa Total Envolvimento de Membros, 

tivemos dificuldades em abrir pequenos grupos em vários distritos de Kinshasa. Desde o início da 

pandemia, ocorreu o fechamento de grandes igrejas e permitiu a abertura de igrejas familiares. Até o 

momento, temos mais de 200 igrejas familiares. Mesmo em bairros onde não havia presença adventista. 

Essas igrejas estão envolvidas no evangelismo e trouxeram 82 almas ao Senhor. Os 100 Dias de Oração 

consolidaram os relacionamentos e o crescimento espiritual nessas igrejas. 

• Viviana H: Louve ao Senhor que, durante esses 100 Dias de Oração, Ele nos permitiu iniciar um 

pequeno grupo em casa com nossos vizinhos e eles estão conhecendo Jesus. Através da ADRA, fomos 

capazes de continuar a ajudar a população de refugiados venezuelanos na Colômbia com serviços de 

saúde. 

• Louve a Deus pelas centenas e centenas de relatórios de louvor que recebemos! Deus realmente 

transformou essa pandemia em bênçãos em todo o mundo, enquanto Seu povo se humilhava e orava! 

 

Foco de Oração – (Dia 100) 

 

1. Ore pelo contínuo reavivamento através do fiel trabalho missionário até o fim dos tempos. Ore pelo 

derramamento da chuva serôdia, para que o trabalho possa ser concluído. 

 

2. Ore pelo trabalho missionário da igreja nas linhas de frente e nos lugares mais difíceis de alcançar ao 

redor do mundo, como a janela 10/40, a Coréia do Norte, o Oriente Médio etc. 

 

3. Ore por todos os pedidos de oração não mencionados que foram enviados. 

 

4. Ore pelo breve retorno de Jesus Cristo! 

 

Queremos agradecer por sua participação nos 100 Dias de Oração com dezenas de milhares de seus 

irmãos e irmãs em todo o mundo! Obrigado por orar, por não deixar essa pandemia derrubá-lo, mas 

depositando sua confiança em Jesus e até se empenhando em estender a mão para ser uma bênção para os 

outros durante este tempo sem precedentes. Louvamos a Deus pelas centenas de relatórios de louvor que 

recebemos! Mas também queremos encorajá-lo a não desistir, se você ainda não viu uma resposta para uma 

determinada solicitação. Persevere e tenha fé! Deus atenderá da melhor maneira, na melhor hora. 

A eternidade revelará os resultados completos do que suas orações contínuas realizaram e continuarão 

a realizar pela graça de Deus! 

A iniciativa dos 100 Dias de Oração pode ter terminado, mas a oração nunca para! O avivamento e a 

reforma de Deus estão sempre disponíveis! Jesus nos disse para pedir continuamente mais do Espírito Santo 

(Lucas 11:13); A oração é o sopro da alma (Oração, p.12); Jesus e Sua Palavra são o pão da vida (João 

6:35); E há muitas pessoas ao nosso redor para quem podemos testemunhar! Maranata! 


