
 

 

 

 

Dia 80 

(14 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Cura Física 
 

“O Senhor o sustenta em seu leito de enfermidade; em sua doença você o restaura à saúde completa”. 

(Salmo 41:3) 

 

“(...) Cristo é o mesmo médico compassivo agora que quando esteve em Seu ministério terrestre. Nele há 

bálsamo curador para toda doença, poder para restaurar toda enfermidade. Seus discípulos neste tempo devem 

orar pelos enfermos tão verdadeiramente quanto os discípulos de antigamente oravam. E recuperações 

seguirão; pois 'a oração da fé salvará os enfermos'. Temos o poder do Espírito Santo, a tranquila certeza da fé, 

que pode reivindicar as promessas de Deus. A promessa do Senhor, 'Eles imporão as mãos aos doentes e se 

recuperarão' (Marcos 16:18), é tão confiável agora quanto nos dias dos apóstolos. Este é o privilégio dos 

filhos de Deus, e nossa fé tomar posse de tudo o que abraça”.  (A Ciência do Bom Viver, p. 226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Deus tem o poder de curar todos as enfermidades com uma palavra. Ele prometeu que todos que crerem 

nele serão curados. Se isso acontece nesta vida ou, finalmente, na ressurreição, depende de Sua decisão e perfeita 

sabedoria. Somos encorajados a orar pelos enfermos com fé no Médico Onipotente. Frequentemente, não 

consultamos Sua capacidade de curar até que tenhamos esgotado todas as opções terrenas primeiro; e, embora 

seja importante fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para prevenir e tratar, devemos sempre ir primeiro a 

Deus e buscar Sua orientação ao lidar com a doença. 

Você acredita no poder de Deus para curar? Você confia que Ele sabe melhor quando curar e quando 

não curar? Você está disposto a entregar sua vida em Suas mãos em tempos de saúde, para permanecer fiel em 

tempos de doença? Você aceita a cura dEle quando se trata de uma mudança de estilo de vida?  



Relatório de Louvor:  

 

• A igreja adventista conseguiu recrutar mais de 10.600 missionários digitais em apenas alguns dias. 

Como resultado, o conteúdo adventista do estudo da Bíblia é popular e aparece no topo da lista nos 

resultados de pesquisa no Google e no YouTube. 

• Nas Filipinas, centenas de jovens estão orando em grandes grupos de oração e correntes de oração on-

line. Avivamento e milagres estão ocorrendo! 

 

Foco de Oração – (Dia 80) 
 

 

1. Ore por mais fé no poder de cura de Deus. Ore por poder para adotar um estilo de vida saudável. 

 

2. Ore pelas escolas adventistas em todo o mundo, pois elas enfrentam as consequências do COVID-19 e 

precisam encontrar maneiras criativas para continuar ensinando e mantendo suas escolas funcionando. 

 

3. Ore pela Missão do Gabão enquanto eles estão realizando uma conferência bíblica ao vivo no Facebook 

e no YouTube até o 26 de junho. Ore para que o Senhor oriente o programa e toque o coração daqueles 

que o estão ouvindo. 

 

4. Ore pela cura e restauração espiritual da família da irmã D. Seu marido tem mieloma múltiplo e é fraco 

na fé. Seus filhos deixaram a igreja e adotaram estilos de vida não-bíblicos. Seus pais estão isolados 

devido à doença. 


