
 

 

 

 

Dia 84 

(18 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Um Novo Começo 
 

“Ou você não sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você da parte de Deus? Você 

não é seu, pois foi comprado por um preço. Então glorifique a Deus em seu corpo”. (1 Cortíntios 6:19-20) 

 

“Sem o conhecimento dos princípios de saúde, ninguém está preparado para as responsabilidades da vida”. 

(A Ciência do Bom Viver, p. 271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Deus está muito interessado em nosso bem-estar geral. Ele deseja não apenas ser consultado quando 

tivermos problemas de saúde, mas Ele está disposto a nos ajudar a aprender como prevenir muitos dos problemas 

de saúde comuns de hoje e fortalecer nosso sistema imunológico. É por isso que Ele nos deu princípios simples 

que percorrem um longo caminho. Estes princípios são: Nutrição saudável, exercícios regulares, água limpa, 

luz solar, temperança, ar fresco suficiente, descanso adequado e confiança em Deus. 

Você já deve estar familiarizado com esses princípios, mas você os coloca em prática? Apegue-se aos 

princípios de saúde de Deus e, com a ajuda de Seu Espírito, aprenda a praticar cada um deles.  



Relatório de Louvor:  

 

• Bernard O.: Louvamos a Deus. Ele nos deu forças para realizar uma missão evangelística em Kitale, no 

Quênia, em meio a essa pandemia. Fomos capazes de ministrar a toda a cidade. Muitas Bíblias foram 

distribuídas! 

• Anônimo: Eu quero louvar ao nosso Deus! Durante esse bloqueio, eu pude assistir vários sermões 

adventistas de todo o mundo on-line. Um testemunho realmente me impactou. Era de um homem que 

era homossexual e Deus o libertou. Eu estava lutando contra um vício secreto e pecaminoso há muito 

tempo, mas depois de ouvir esse testemunho, sei que nada é impossível para Deus. Eu orei e orei, e 

Deus me deu a vitória! Aleluia! 

 

Foco de Oração – (Dia 84) 
 

1. Ore pela disposição e capacidade de implementar todos os princípios de saúde de Deus na sua vida e 

de sua família. 

 

2. Ore por uma lanchonete adventista em Kingston, Jamaica, que combina sanduíches vegetarianos com 

livros cristãos e um cantinho infantil. Por favor, peça a Deus para trazer os clientes certos e derramar 

Seu amor a eles através dos trabalhadores de lá. 

 

3. Ore para que Deus desperte em todos os adventistas um interesse mais profundo pelos escritos 

proféticos de Ellen G. White. 

 

4. Ore por um centro de apoio a famílias com crianças autistas em Porto Alegre, Brasil. É operado por 

voluntários dedicados a proporcionar um ambiente aberto de comunhão. Ore pela orientação de Deus 

e Seu Espírito para trabalhar através dos voluntários para alcançar a comunidade. 


