
 

 

 

 

Dia 94 

(28 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para meus vizinhos 
 

"O segundo é o seguinte: ‘Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que 

esse”. (Marcos 12:31) 

 

“O primeiro trabalho do cristão é estar unido na família. Então o trabalho é estender aos vizinhos de perto e 

de longe. Aqueles que receberam luz devem deixar a luz brilhar em raios claros. Suas palavras, perfumadas 

com o amor de Cristo, devem ser um sabor de vida para a vida”. (O Lar Adventista, p. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Jesus está ciente de sua esfera de influência. Ele conhece todas as pessoas com quem você entra em 

contato. Nossos vizinhos são tanto o nosso campo missionário quanto as pessoas em terras distantes. Temos o 

privilégio de interagir com eles e ser uma luz para eles. Mas isso deve ir além de um sorriso amigável e de 

conversas ocasionais. Como eles ouvirão a verdade se ninguém lhes contar e mostrar? 

Você orará por oportunidades para construir amizades com seus vizinhos com o propósito de 

testemunhar a eles sobre o amor de Jesus por eles? Se você não conhece seus vizinhos, está disposto a sair da 

sua zona de conforto e se apresentar? Você está disposto a se comprometer com o importante ministério de 

evangelismo em seu bairro? 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Jon R.: A pandemia reuniu as três igrejas em nosso distrito, enquanto nos uníamos on-line em oração 

todos os dias durante os 100 Dias de Oração. Louvamos a Deus, estamos mais unidos em oração e 

missão do que nunca! 

• Jackie N.: Eu louvo a Deus! Éramos mais de 20 membros da família em uma casa durante o 

confinamento, mas posso testemunhar que nunca passamos fome e ninguém ficou doente! 

• Aldo N.: Durante os 100 Dias de Oração, aprendi a orar com humildade. Como resultado, Deus nos 

abençoou e minha esposa, que não podia conceber um filho, agora está grávida! 

• N.J.: Minha mãe e eu oramos todos os dias às 17h e 12h para que meu pai de 88 anos e minha irmã se 



reconciliem. Louvado seja Deus, os dois se visitaram e a reconciliação está ocorrendo! 

• Gloria: pude ministrar ao meu bairro compartilhando panfletos com os princípios de saúde de Deus. 

Deus me ajudou a sair da minha zona de conforto e agora tenho uma conexão com as pessoas do meu 

bairro! 
 

Foco de Oração – (Dia 94) 
 

 

1. Ore por seus vizinhos e seu bairro. Ore por formas para se conectar, ajudar e estabelecer amizades com 

seus vizinhos, a fim de iluminar a luz de Jesus em suas vidas. 

 

2. Ore pela ReNewed Hope Food Pantry em Overland Park, Kansas. Eles estão compartilhando comida, 

incentivo e esperança com cerca de 600 famílias (2.500 a 3.000 pessoas) a cada semana e 

compartilharam mais de 2.000 estudos bíblicos e livros Caminho a Cristo em inglês e espanhol. Ore 

por todos os ministérios de despensa de alimentos e serviços comunitários de nossa igreja em todo o 

mundo. 

 

3. Ore por todos que estão envolvidos no ministério on-line por meio de mídias sociais, vídeos, aplicativos 

e sites de estudo da Bíblia. Ore por uma colheita poderosa! 

 

4. Ore por casamentos à beira do divórcio. Peça a Deus para curar os relacionamentos, orar para que o 

perdão e o amor semelhante ao de Cristo sejam despertados. 


