
 

 

 

 

Dia 87 

(21 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Promessa de Alegria 
 

“O que o justo almeja redunda em alegria”. (Provérbios 10:28a) 

 

"A alma que aprecia o amor de Cristo é cheia de liberdade, luz e alegria. Em tal alma, não há pensamentos 

divididos. Todo o homem anseia por Deus. Ele não vai aos homens para conhecer seu dever, mas para 

Cristo, a fonte de toda a sabedoria. " (Refletindo a Cristo, p. 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Você já sentiu a alegria do Senhor? A alegria de estar com Deus, de comungar com Ele através da 

oração e Sua Palavra? Quando você vislumbra Jesus em Sua pura beleza, toda a "diversão" que o mundo oferece 

se torna insignificante. Jesus, com seus encantos incomparáveis, encherá seu coração com uma alegria que está 

literalmente fora deste mundo! 

Você deseja experimentar a alegria celestial? A alegria da salvação, a alegria da fidelidade, a alegria da 

harmonia e colaboração com Deus? 

Peça a Deus hoje que lhe dê um gostinho da Sua alegria, passando mais tempo com Ele na oração e 

meditação da Sua Palavra. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• A Novo Tempo (afiliada do Hope Channel no Brasil) está comprometida com o evangelismo 24 

horas/7dias da semana. A semana antes da Páscoa é um momento especial para evangelismo na Divisão 

Sul-Americana. Quando todas as igrejas foram fechadas devido à pandemia, os líderes oraram. Eles 

decidiram realizar uma reunião evangelística virtual com o evangelista Luís Gonçalves, que resultou 

em 30.256 pedidos de batismo! Certamente Deus é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem 

para o bem daqueles que amam o Senhor! 

• Anônimo: Através das leituras dos 100 Dias de Oração, percebi minha necessidade de ter mais de Jesus 

e menos de mim. Louvo a Deus por Seu amor e graça para comigo! 

 



Foco de Oração – (Dia 87) 
 

 

1. Ore por um coração que esteja diariamente cheio de alegria celestial. 

 

2. Ore pelos crentes que enfrentam várias provações a respeito da observância do sábado. Ore para que 

sua fidelidade brilhe à luz dos desafios e da perseguição. 

 

3. Ore para que o Colégio Adventista Naga View, nas Filipinas, permaneça em funcionamento, apesar do 

COVID-19. 

 

4. Ore pelo fim da pandemia do COVID-19. 


