
 

 

 

 

Dia 75 

(09 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O Reflexo do Caráter de Jesus 
 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei”. (Gálatas 5:22-23) 

 

“Ao receber o Espírito de Cristo - o Espírito de amor e trabalho altruísta pelos outros - você crescerá e dará 

frutos. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará, suas convicções se 

aprofundarão, seu amor será aperfeiçoado. Cada vez mais você refletirá a semelhança de Cristo em tudo que é 

puro, nobre e amável. Esse fruto nunca pode perecer, mas produzirá após sua espécie uma colheita para a vida 

eterna”.  (O Maior Discurso de Cristo, p. 67-68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Perguntas do coração: 

 

O Espírito nos leva a Jesus. E ao permanecermos em Jesus através de uma conexão diária com o Espírito 

Santo, Ele desenvolverá em nós um caráter que reflete a cada dia um pouco mais o caráter amoroso e abnegado 

de Cristo. É um processo transformacional de uma vida. Assim como uma manga não aparece uma hora após a 

semente ter sido plantada, mas leva tempo para crescer em uma árvore que eventualmente dá frutos, também o 

trabalho da santificação é um processo que leva tempo. Mas tenha certeza de que, pela rendição e fidelidade, 

todos os aspectos do fruto do Espírito se tornarão evidentes em sua vida! 

Você deixou o Espírito Santo desenvolver em você o Seu fruto? Existem alguns aspectos do fruto do 

Espírito nos quais você tem resistido ao trabalho dEle? É seu desejo refletir Jesus cada vez mais até que tudo o 

que as pessoas veem é o caráter do amor de Jesus em você?  



Relatório de Louvor:  

 

• Jones S.: Agradeço a Deus pelos 100 Dias de Oração. Isso trouxe luz à minha vida. Comecei uma 

padaria adventista durante esse período e estou divulgando a Palavra de Deus através da padaria. 

Através do trabalho do Espírito Santo, uma das pessoas que recebeu as mensagens decidiu se tornar 

adventista do sétimo dia. Agradeço a Deus por me mostrar as muitas maneiras pelas quais podemos 

espalhar Sua palavra e acelerar Sua vinda! 

 

• Irmão P.: Durante o bloqueio, passei por fases de questionamento e, semanalmente, Deus me permitiu 

receber a resposta para minhas perguntas através das diferentes mensagens e experiências 

compartilhadas pelos autores dos 100 Dias de Oração. Obrigado, Senhor, por seu grande amor e pelos 

momentos de compartilhamento que você nos permite ter com o mundo inteiro. 

 

Foco de Oração – (Dia 75) 
 

 

1. Ore por pastores, presbíteros e pregadores leigos de todo o mundo que estão se engajando em vários 

esforços evangelísticos online. 

 

2. Ore pela Igreja Adventista na Islândia. Existem muito poucos membros e a Islândia é um país muito 

secular. Ore por um avanço, avivamento e uma colheita poderosa para Jesus. 

 

3. Ore por um centro adventista de reabilitação de drogas e álcool na capital da Guatemala. Além de se 

libertar do vício, mais de 1.500 pessoas foram batizadas em nove anos de ministério. Peça a Deus que 

continue a abençoar, prover e mudar vidas para a eternidade. 

 

4. Ore por um restaurante vegano adventista em Byron Bay, Austrália. Foi classificada como número 1 

em um popular ponto turístico australiano. Por favor, ore para que Deus abençoe este ministério e que 

Ele trabalhe através dele para alcançar corações. 


