
 

 

 

 

Dia 93 

(27 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para minha família 
 

“Mas se alguém não sustenta seus parentes, e especialmente os membros de sua família, ele nega a fé e é 

pior do que o incrédulo”. (1 Timóteo 5:8) 

 

“...você deve ser sincero, firme e decidir cumprir seu dever com sua família sempre que possível. Você não 

deve poupar esforços para guiá-los e acompanhá-los em sua jornada para o Céu”.  

(O Lar Adventista, p. 352) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Todos nós temos familiares imediatos ou parentes próximos que ainda não se apaixonaram por Cristo e 

decidiram viver fielmente por Ele, ou se afastaram de Deus. Talvez alguns sejam ateus ou tenham outros motivos 

para sua decisão. Ou talvez eles nunca tenham tido a chance de ouvir, entender e ver o evangelho plenamente 

em palavras e ações. 

Você tem a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para gentilmente e com muita 

sabedoria e amor chegar a esses membros da família, mostrando a eles que você se importa e, no momento 

certo, guiá-los para a verdade e o amor de Jesus. 

Em espírito de oração, realize esse importante trabalho de intercessão e ministério pelos membros de 

sua família que não creem. Seja mais intencional em sua pregação para eles. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Os Ministérios da Família da Associação Geral: Durante o Dia Mundial de Oração pela família durante 

a pandemia do COVID-19, inúmeros grupos em todo o mundo tiveram reuniões de oração que 

duraram a noite toda para que Deus restaurasse seus casamentos e relacionamentos familiares e houve 

muitos milagres de casamentos refeitos e a restauração da paz em muitos lares onde antes havia 

conflitos, tensão, ansiedade e depressão. 

• Nancy M.: Deus curou a família da minha filha do COVID-19 durante esse período de 100 Dias de 

Oração e também fortaleceu o vínculo nas relações familiares. 



• Nelda M.: No sábado, 13 de junho, tivemos nosso primeiro culto depois de abrirmos novamente a 

igreja. Durante a música de abertura a maioria de nós chorava lágrimas de felicidade. Também tivemos 

um visitante inesperado da nossa rua vizinha e nos juntamos. Ele disse que entende completamente a 

palavra de Deus apenas ouvindo a Rádio Novo Tempo. E ele está disposto a aceitar Jesus Cristo como 

seu Salvador pessoal. Louve a Deus! 

• Hopewell M.: Durante os 100 Dias de Oração, mais de 20.000 pessoas no Zimbábue foram alcançadas 

por meio de evangelismo via celular e on-line e muitos estão aguardando o batismo. 

• Um líder da igreja: Durante o confinamento, nossa igreja foi fiel e devolveu 143% da nossa meta de 

dízimos. 
 

Foco de Oração – (Dia 93) 
 

 

1. Ore por sua família. Ore por sua salvação e por oportunidades de compartilhar com eles sua fé, a 

palavra de Deus e o amor de Cristo. 

 

2. Ore por todos os ministérios adventistas da mídia, transmitindo incansavelmente o evangelho ao redor 

do mundo. Ore por uma colheita poderosa. 

 

3. Ore pelos líderes empresariais que tomam decisões difíceis que afetam a vida de seus funcionários 

durante esta pandemia. 

 

4. Ore por Mateus, um homem que luta contra vícios, falta de moradia e outras correntes que o impedem 

de subir no caminho ascendente com Jesus. Ore por um avanço para ele e todas as pessoas preciosas 

que estão sob a escravidão de Satanás. 


