
 

 

 

 

Dia 73 

(07 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O Espírito da Verdade 
 

“Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará 

apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e 

o tornará conhecido a vocês”. (João 16:13-14) 

 

“Através das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e imprime a verdade no coração. Assim, ele expõe o 

erro e o expulsa da alma. É pelo Espírito da verdade, trabalhando através da Palavra de Deus, que Cristo 

submete o Seu povo escolhido a Si mesmo”. (O Desejado de Todas as Nações, p. 671) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

Jesus é a verdade. Ele é a personificação da verdade. Como Criador, Ele definiu e estabeleceu toda a 

realidade em perfeita harmonia com Seu caráter de amor altruísta. Satanás introduziu a falsidade e mentira no 

mundo, tentando estabelecer uma nova realidade de egoísmo, que é realmente apenas uma grande ilusão que 

leva à morte. Para escapar das ilusões de Satanás, recebemos a Palavra de Deus. O Espírito Santo é Aquele que 

pode abrir nossos olhos para todas as verdades da Bíblia como elas são em Jesus. Ele é Aquele que pode nos 

conduzir para fora das ilusões e para a luz de Cristo, que é a Verdade, a Palavra feita carne. 

Você permitirá que o Espírito Santo glorifique Jesus em sua vida, levando-o à verdade através da Sua 

Palavra? Permita que Ele reformule seu coração em harmonia com o amor altruísta de Deus? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Vasantha P.: Por causa dessa crise, tive muito tempo para ler as Escrituras e tomar notas, assistir 

sermões, ouvir músicas espirituais. Isso levou aos momentos mais felizes que já tive! 

 

• Carol D.: Estou agradecendo a Deus por Sua misericórdia e bondade. Sou adventista do sétimo dia há 

33 anos, e essa pandemia é uma bênção para mim, porque não reconheci a importância da reforma da 

saúde. Deus tem trabalhado no meu coração. Eu escolhi me tornar vegetariano. A Deus seja a glória! 
 



Foco de Oração – (Dia 73) 
 

 

1. Ore por igrejas que estão lutando para digitalizar seus serviços devido à falta de equipamentos 

tecnológicos e serviços de internet. 

 

2. Ore pelos crentes adventistas em Omã que estão tentando obter um espaço para se reunir para o culto 

depois da pandemia. 

 

3. Ore por famílias que lutam contra a opressão demoníaca. Ore pela vitória sobre os pecados que 

porventura seja a entrada para a atuação de Satanás. 

 

4. Ore por uma casa adventista para mulheres sem-teto em Leipzig, Alemanha. Durante 25 anos, este 

ministério serviu e apoiou cerca de 2.000 mulheres. Por favor, peça a Deus que continue a prover este 

ministério, trazendo esperança e cura para aqueles que mais precisam. 


