
 

 

 

 

Dia 91 

(25 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Promessa de Vida 
 

“...Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu 

Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos 

anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó”. (Deuteronômio 30:19-20) 

 

“O Dador da Vida invocará Sua posse comprada na primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, 

quando a última trombeta soar e o vasto exército sair para a vitória eterna, todo santo adormecido será 

mantido em segurança e será guardado como uma joia preciosa, que é conhecida por Deus por nome. Pelo 

poder do Salvador que habitava neles enquanto viviam e por serem participantes da natureza divina, são 

trazidos à luz dentre os mortos”. (Maranatha, p. 300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Que verdade maravilhosa! Deus, a fonte de toda a vida, está disposto a dar a todos que acreditam no 

poder de viver uma vida de amor, fidelidade e retidão neste lado do céu. Mas não apenas isso, Ele também 

concede a vida eterna aos Seus filhos, para que eles vivam com Ele para sempre em perfeita saúde, bem-

aventurança, alegria e harmonia! Louvado seja Deus! 

Você já se apegou à realidade das boas novas que dá vida, que transforma e enriquece a vida, que está 

disponível para você em Jesus? Você está ansioso pelo dia da ressurreição, quando todos os que crerem 

receberão um corpo imortal para desfrutar a vida eterna com nosso precioso e amoroso Deus? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Carme A: Sou mãe solteira em tempo integral de três meninos, estudante em período integral, 

trabalhadora e estou muito envolvida no ministério em nossa igreja. Apesar das fortes exigências de 

meu tempo e força, Deus está me carregando. Temos realizado o programa dos 100 Dias de Oração 

virtualmente com crianças, jovens e adultos todos os dias. Os jovens estão muito envolvidos, orando e 

fazendo perguntas. Apesar das necessidades financeiras de educação, posso louvar a Deus por me 



ensinar tanto e me abençoar muito durante esse período de pandemia. Eu gosto de servir! 

• Louvamos ao Senhor que alguns obreiros da missão no Oriente Médio estão experimentando uma força 

espiritual renovada. Alguns deles estavam longe da congregação devido a desânimos e falta de 

reavivamento. Porém, devido à oração durante os 100 Dias de Oração, eles desejam fazer parte de uma 

comunidade da igreja novamente. 
 

Foco de Oração – (Dia 91) 
 

 

1. Ore por uma experiência da vida abundante em Jesus. 

 

2. Ore por todos os imigrantes adventistas e por pessoas que vivem com vistos que, por causa de seu status 

legal, não têm acesso à ajuda do governo durante esta pandemia. Ore para que sejam supridos com as 

necessidades da vida. 

 

3. Ore por todos os adventistas e não-adventistas que estão infectados pelo COVID-19. 

 

4. Ore pela Escola de Rostok, na Rússia, que atende crianças com deficiência, fornecendo um currículo 

amoroso, centrado em Cristo, que traz alegria para crianças e pais. Por favor, ore pelas bênçãos de Deus 

por esse importante ministério e por sua equipe, alunos e pais. 


