
 

 

 

 

Dia 76 

(10 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O Reflexo do Caráter de Jesus 
 

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu 

dará o Espírito Santo a quem o pedir”! (Lucas 11:13) 

 

“O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que O servem do que os pais devem dar bons 

presentes a seus filhos. Para o batismo diário do Espírito, todo obreiro deve oferecer sua petição a Deus”.  

(Atos dos apóstolos, p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

O Pai está muito disposto a dar-lhe o Espírito Santo, se você Lhe pedir. Deus nunca força você; é por 

isso que você precisa pedir. O grego original em Lucas 11 indica que essa pergunta é uma atividade contínua e 

ao longo da vida de buscar mais Dele, de abrir seu coração a Deus como uma flor se abre para o sol. Diariamente 

e continuamente precisamos estar imersos e cheios da Presença de Deus através do Seu Espírito. A obra de Deus 

de santificação e preparação do caráter para a eternidade é um processo. Todos os dias Ele nos dá novas 

convicções, desafios e orientações por meio de Sua Palavra, e precisamos convidar diariamente Seu Espírito em 

nossos corações para obter graça e capacidade de obedecer e fazer Sua boa vontade, amando os outros como 

Ele nos ama. 

Você pode ter pedido o Espírito Santo antes, mas, entendendo que precisa do batismo Dele diariamente, 

pedirá mais da presença Dele em sua vida? Você convidará o Espírito Santo para tomar conta do seu coração 

sem reter nada?  



Relatório de Louvor:  

 

• Luis U.: Eu e minha esposa usamos o Skype para estudar a Bíblia com seis pessoas durante esta 

quarentena. Convidei muitas pessoas para assistir aos programas especiais transmitidos pelo nosso 

canal adventista no Brasil e muitas pessoas que nem são cristãs agora estão muito abertas à mensagem 

de Nosso Senhor! Alguns de meus amigos não-cristãos começaram a acreditar na Segunda Vinda de 

Cristo! 

 

• Winfrida M.: Quero compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento para mostrar que as 

orações estão funcionando! No último sábado, cinco pessoas foram batizadas em Kinshasa após o 

programa dos 100 Dias de Oração, que foi compartilhado através da rádio, WhatsApp e outras mídias 

sociais! 

 

Foco de Oração – (Dia 76) 
 

 

1. Ore pelos membros que estão se afastando durante esta pandemia. Ore para que o Espírito Santo fale 

claramente em seus corações. Ore para que aqueles que podem alcançá-los tenham coragem, sabedoria 

e amor, enquanto procuram ajudá-los a voltar a uma caminhada fiel com Jesus. 

 

2. Ore pelos membros da Associação Oeste do Zimbábue que estão se unindo para apoiar os necessitados, 

vulneráveis, idosos e pessoas com deficiência em suas comunidades. 

 

3. Ore por membros e/ou ex-membros e jovens presos em falsos ensinamentos e heresia. Ore para que 

Deus abra os olhos e que a igreja os ajude a encontrar a verdade como ela é em Jesus. 

 

4. Ore pela proteção de Deus sobre os profissionais médicos do CHI Memorial Hospital Chattanooga e 

de outros hospitais em todo o mundo. 


