
 

 

 

 

Dia 89 

(23 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Promessa de Sabedoria 
 

"Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe 

será concedida". (Tiago 1:5) 

 

“O Deus a quem servimos não faz acepção de pessoas. Aquele que deu a Salomão o espírito de 

discernimento sábio está disposto a conceder a mesma bênção a Seus filhos hoje... Quando alguém com 

altas responsabilidades deseja mais sabedoria do que riqueza, poder ou fama, este não ficará desapontado. 

Tal pessoa aprenderá com o Grande Mestre, não apenas o que fazer, mas como fazê-lo de uma maneira que 

encontre a aprovação divina”. (Profetas e Reis, p. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Jesus é sabedoria. Ele sempre sabe qual é o caminho mais sábio da ação, o conselho mais sábio, o 

caminho mais sábio a seguir. A vida nos apresenta muitos desafios, sejam eles relacionados à sua vocação, sua 

família, seu ministério, sempre precisamos da sabedoria divina. Louvado seja Deus, ele está mais do que 

disposto a dar sabedoria a todos que pedem! 

Você deseja trocar a loucura de seus próprios pensamentos pela sabedoria que vem de Deus? Você está 

disposto a aceitar o conselho de Deus, mesmo quando isso vai contra a "sabedoria" do mundo e suas próprias 

ideias? Você abrirá seu coração aos sábios conselhos de Jesus que levam a uma vida de retidão e amor? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Enock C.: Glória e louvores sejam dados ao Senhor. Durante o confinamento, realizamos diariamente 

como família um estudo aprofundado do livro de Gênesis liderado por nosso filho de 27 anos. Foi uma 

grande bênção perceber o quão rico é o livro de Gênesis. Agora desenvolvemos uma cultura de estudo 

da Bíblia em família! 

• Robert C.: Uma fila de oração intercessora foi aberta a semana inteira para uma série evangelística on-

line que acabei de terminar na Associação do Arizona. Houve batismos em igrejas, rios e piscinas! 



Foco de Oração – (Dia 89) 
 

 

1. Ore para que a sabedoria divina seja revelada a você enquanto passa um tempo com Deus. 

 

2. Ore pelas igrejas, escolas e instituições adventistas, para que em oração considerem cuidadosamente as 

medidas de reabertura. 

 

3. Ore por solteiros adventistas, para experimentar a realização em Jesus e encontre uma esposa piedosa. 

 

4. Ore pelo Hospital Adventista de Tóquio, que serve a cidade há mais de 90 anos. Por favor, peça a Deus 

que abençoe e aumente seu trabalho para que o povo de Tóquio possa encontrar cura física e espiritual. 


