
 

 

 

 

Dia 74 

(08 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Uma Convicção Salvadora 
 

“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não 

creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe 

deste mundo já está condenado. (João 16:13-14) 

 

“A promessa do Espírito Santo não se limita a nenhuma idade ou raça. Cristo declarou que a influência divina 

de Seu Espírito deveria estar com Seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até os dias atuais, o 

Consolador foi enviado a todos os que se renderam totalmente ao Senhor e ao Seu serviço. Para todos os que 

aceitaram Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo veio como conselheiro, santificador, guia e 

testemunha”. (Atos dos Apóstolos, p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perguntas do coração: 

Parte do trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esses três elementos 

de Sua obra de convicção estão representados no Santuário e em seus serviços. No pátio é onde ocorreu o 

sacrifício pelo pecado (apontando para Jesus na cruz); no Santo Lugar, os três elementos de experimentar a 

justiça concedida por Cristo foram revelados na Mesa dos Pães da Proposição (estudo da Bíblia), no Altar do 

Incenso (Oração) e no Castiçal (testemunho cheio do Espírito). Todos os quais foram exemplificados na vida 

de Cristo como um modelo para nós hoje; e no Lugar Santíssimo, somos lembrados da importância e da 

realidade do juízo, pois o Sumo Sacerdote entrou nele no Dia da Expiação (Jesus participando do juízo 

investigativo em Seu nome). 

Em outras palavras: O trabalho do Espírito Santo é levar você a uma experiência salvífica pela fé em 

tudo o que Jesus fez e está fazendo por você. 

Você consegue ver a importante obra do Espírito Santo? Você abraçará com alegria Sua obra de 

convicção e deixará que Ele não apenas o leve a Jesus, mas faça você gostar dEle em caráter e em preparação 

para o juízo?  



Relatório de Louvor:  

 

• Mais e mais igrejas têm sido capazes de atualizar suas plataformas digitais para alcançar e se envolver 

com a comunidade online. 

 

• John K.: É impressionante que, durante esse período terrível, os membros da igreja em nossa região 

tenham se tornado mais fiéis ao devolver dízimos e ofertas. Atingimos nossa meta de dízimos em 

maio! Estamos orando de manhã e à noite durante os 100 Dias de Oração. Ele não apenas instaurou, 

mas aprofundou a cultura de oração em minha casa. Ontem à noite, minha filha de 2 anos me chamou 

de madrugada e disse: "Papai, é hora de orar!" Louvo a Deus e percebo que Ele restaurou o que faltava 

em minha família - uma cultura de oração. 

 

Foco de Oração – (Dia 74) 
 

 

1. Ore por muitos jovens e adultos que estão lutando contra os vícios da mídia. 

 

2. Ore pelos membros de Perth, na Austrália, que estão evangelizando através da caixa de correio na 

comunidade local. 

 

3. Ore pelo bebê Tyson, na Nova Zelândia, que está no suporte à vida. Os médicos querem remover o 

suporte de vida, mas acreditamos que Deus está trabalhando quando ele abriu os olhos, fazendo barulhos 

e mexendo os pés. 

 

4. Ore pelo Centro Adventista de Esperança de Vida no centro de Nazaré. Oferece aulas de inglês, 

informática e saúde. Peça a Deus que abençoe e faça crescer este ministério, para proteger e guiar 

obreiros e alcançar corações. 


