
 

 

 

 

Dia 88 

(22 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Promessa de Amor 
 

“O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: ‘Eu a amei com amor eterno; com amor leal a atrai’”. 

(Jeremias 31:3) 

 

“Foi elaborado um plano pelo qual a maravilhosa graça e amor de Cristo permanecerão revelados ao 

mundo. No preço infinito pago pelo Filho de Deus para resgatar o homem, o amor de Deus é revelado. Este 

glorioso plano de redenção é amplo em suas provisões para salvar o mundo inteiro. O homem pecador e 

caído pode ser completado em Jesus através do perdão dos pecados e da justiça imputada de Cristo”. 

(Mensagens aos Jovens, p. 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Deus é amor. Quando você se abre para essa realidade e começa a ver tudo o que Ele faz através desta 

lente de amor perfeito, sua vida será transformada e se tornará um reflexo e um canal do amor de Deus. Toda 

promessa de Deus é uma promessa nascida do amor. Deus, através do Seu amor, deseja fazer de você uma 

pessoa de amor! 

Você deixou o amor de Deus fazer seu trabalho de eliminar todo egoísmo em seu coração? Você 

permitirá que Jesus, através de Sua Palavra, redefina o que o verdadeiro amor sente, e como age? Você concorda 

com o processo de se tornar uma pessoa amorosa? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Francisca R.: Os 100 Dias de Oração ajudaram meus filhos e eu a orar habitualmente todas as manhãs 

e noites. Louvo a Deus por este tempo de oração. A amiga da minha filha veio nos visitar e também 

experimentou. Ela foi para sua casa e convenceu sua família a orar todos os dias, o que eles estão 

fazendo alegremente agora! 

• Mike estava realmente lutando durante o bloqueio. Um dia, enquanto procurava alguma programação 

na TV, ele descobriu o Hope Channel. "Eu preciso de esperança", disse ele para si mesmo. Ele começou 



a assistir estudos bíblicos interativos e outros programas inspiradores. Ele assistiu a série inteira sobre 

Daniel, e outra série sobre Apocalipse. Como resultado de seus estudos, ele decidiu comprometer 

totalmente seu coração a Jesus! 

 

Foco de Oração – (Dia 88) 
 

 

1. Ore por uma apreciação, recepção e aplicação mais profunda e completa do amor de Deus em sua vida. 

 

2. Ore por Evangeline N. e muitos outros que estão lutando contra o câncer e várias doenças. Ore por 

cura. 

 

3. Ore pelos membros recém-batizados que ingressaram na igreja pouco antes ou mesmo durante a 

pandemia do COVID-19. Ore para que a falta de comunhão cristã e serviços da igreja não ofusque sua 

decisão por Cristo. 

 

4. Ore pela Igreja Adventista Hamilton no Canadá. Peça a Deus que abençoe as abordagens criativas do 

ministério no "Really Living Center", que oferece um centro comunitário, uma escola de culinária, 

trocas de óleo gratuitas, um bar de smoothies e paredão de escalada. 


