
 

 

 

 

Dia 77 

(11 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Capacitados para Servir 
 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra”! (Atos 1:8) 

 

“Os servos de Deus, nem todos possuem os mesmos dons, mas todos são Seus trabalhadores. Cada um deve 

aprender sobre o Grande Mestre e depois comunicar o que aprendeu. Nem todo fazem o mesmo trabalho, mas 

sob a influência santificadora do Espírito Santo, são todos instrumentos de Deus. Deus emprega uma 

diversidade de dons em Sua obra de salvar almas do exército de Satanás”.  (Recebereis Poder, p. 192) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

É algo emocionante participar da obra de Deus de atrair pessoas para Jesus. Você, com seus talentos, 

habilidades e influência, pode ser um agente da graça neste mundo! Isso é fantástico! Quando sua vida é entregue 

a Deus e você está cheio do Espírito, Ele o capacitará a fazer sua parte no maravilhoso privilégio de ganhar 

almas! Ele santificará suas habilidades e dará a você Seus dons espirituais para realizar qualquer tarefa que Ele 

colocar diante de você. 

Hoje você vai dedicar sua vida ao trabalho de conquistar almas com Jesus? Você confiará que o Espírito 

Santo o capacitará a realizar tarefas aparentemente impossíveis? Você vai pedir a Jesus para batizá-lo com o 

Espírito ao se empenhar em alcançar o mundo ao seu redor?  



Relatório de Louvor:  

 

• Maria F.: Nossa Igreja foi abençoada por estar unida em oração durante os 100 Dias de Oração. A 

Igreja sente a paz de Deus, e a igreja vê as poderosas mãos de Deus. 

 

• Ronald L.: Durante o confinamento, um pequeno grupo composto principalmente por ex-adventistas 

e novos indivíduos interessados se envolveu ativamente no estudo da Bíblia. Como pastor distrital, eu 

me encontrei com esse pequeno grupo, liderando um culto de avivamento. No final da reunião, 

organizamos um serviço de lava pés e santa ceia, para nossa surpresa, um total de 52 membros 

participaram do serviço, dos quais 60% dos participantes eram antigos e novos membros que aceitaram 

Jesus e fizeram seu pacto por meio do serviço de comunhão. Gostaria de louvar a Deus por incluir 

Papua Nova Guiné nos 100 Dias de Oração. Deus respondeu às suas orações no dia seguinte, levando 

Suas ovelhas perdidas de volta ao seu rebanho. Louve a Deus! 

 

 

Foco de Oração – (Dia 77) 
 

 

1. Ore por igrejas nas ilhas do Caribe que, além de lidar com a pandemia, agora precisam se preparar para 

a temporada de furacões de 2020. 

 

2. Ore pelo ministério da Igreja Adventista de Ellicott City, MD, EUA, enquanto colecionam máscaras, 

luvas e óculos para o pessoal médico. 

 

3. Ore pela Igreja da Juventude de Setagaya, que está trabalhando para construir relacionamentos com a 

comunidade ao seu redor. Por favor, ore enquanto os jovens e seus líderes procuram maneiras criativas 

de servir sua cidade. 

 

4. Ore por um Centro Urbano de Influência em San José, Costa Rica, que oferece aulas de música e 

exercícios, aconselhamento familiar, estudos bíblicos e muito mais. Peça a Deus que abençoe essa 

divulgação e envie as pessoas que mais precisam conhecê-Lo. 


