
 

 

 

 

Dia 72 

(06 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Ajudante, Advogado, Consolador 
 

“Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para 

vocês; mas se eu for, eu o enviarei”. (João 16:7) 

 

“O Espírito Santo foi o mais alto de todos os dons que Ele poderia solicitar ao Pai para a exaltação do Seu 

povo. O Espírito deveria ser dado como um agente regenerador, e sem isso o sacrifício de Cristo teria sido 

inútil. O pecado só poderia ser resistido e vencido através da poderosa agência da Terceira Pessoa da 

Trindade. É o Espírito que efetua o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É pelo Espírito que o coração é 

purificado. Através do Espírito, o crente se torna um participante da natureza divina. Cristo deu Seu Espírito 

como um poder divino para superar todas as tendências hereditárias e cultivadas ao mal, e para impressionar 

Seu próprio caráter em Sua igreja. Sobre o Espírito, Jesus disse: 'Ele me glorificará'”.  

(O Desejado de Todas as Nações, p. 671) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

Você já apreciou completamente o incrível dom do Espírito Santo? Ele faz parte do trio celestial, a 

divindade, e foi enviado a você como um presente de Jesus. Ele fala, lidera, convence, ajuda, conforta, 

transforma e capacita você em sua jornada transformacional de se tornar mais como nosso amoroso Jesus. 

Você se sente confortável em convidar o Espírito Santo para sua vida? Você já O experimentou 

"tornando eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo"? 

Por que não aceitar o dom do Espírito Santo de Jesus e convidá-lo a entrar no seu coração, dando-lhe 

acesso a todos os aspectos da sua vida? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Nicole P.: Eu vi meus filhos crescerem em sua amizade enquanto brincavam e trabalhavam juntos sem 

os amigos. Tivemos mais tempo para os cultos de manhã e à noite sem que ninguém faltasse por causa 

do trabalho ou da escola. Fizemos muitas coisas em nossa casa, todos trabalhando juntos. E tivemos 

muitas ótimas conversas familiares sobre eventos do final dos tempos. 

 



• Gabriel A.: Agradeço a Deus por uma cura especial durante esses 100 Dias de Oração. Nosso líder da 

música da Escola Sabatina relatou uma doença estranha na perna. Após as orações, Deus o curou e ele 

ministrou no sábado seguinte. Louvado seja Deus! 
 

 

Foco de Oração – (Dia 72) 
 

 

1. Ore por membros na Nigéria que sejam afetados pela perseguição e assédio de vários bandidos e até 

autoridades locais. 

 

2. Ore por planos para construir um centro de estilo de vida saudável em Puncak, Java Ocidental. É 

necessário um milagre financeiro! 

 

3. Ore por Martina R., que luta contra uma doença autoimune há dois anos. Sua doença tornou impossível 

que ela se envolvesse muito na obra de Deus. 

 

4. Ore pelo centro "Origens" nas Ilhas Galápagos. Eles estão alcançando turistas de cidades ao redor do 

mundo. “Origens” é o primeiro museu de alta tecnologia da igreja. Peça a Deus que coloque a mão 

sobre ele, traga visitantes e dê aos funcionários as palavras que Ele quer que eles falem aos convidados. 


