
 

 

 

 

Dia 95 

(29 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para meus amigos 
 

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos”. (João 15:13) 

 

“Todo membro da igreja deve sentir como seu dever especial trabalhar por aqueles que vivem em sua 

vizinhança. Estude como você pode ajudar melhor aqueles que não se interessam por coisas religiosas. Ao 

visitar seus amigos e vizinhos, mostre interesse em seu bem-estar espiritual e temporal. Apresente Cristo 

como um Salvador que perdoa os pecados. Convide seus vizinhos para sua casa e leia com eles a preciosa 

Bíblia e os livros que explicam suas verdades. Isto, unido a canções simples e orações fervorosas, tocará 

seus corações. Deixe os membros da igreja se educarem para fazer esse trabalho. Isso é tão essencial quanto 

salvar as almas em países estrangeiros. Enquanto alguns sentem o fardo das almas à distância, que muitos 

que estão em casa sintam o fardo das almas preciosas ao seu redor e trabalhem da mesma maneira 

diligentemente para sua salvação”.  (Testemunhos, vol. 6, p. 276) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Jesus considera você e seus amigos. Que pensamento maravilhoso! Ele esteve disposto a dar a Sua vida 

por nossa salvação, e Ele fez isso mesmo que não houvesse qualquer garantia de que aceitaríamos Seu presente. 

Você tem amigos que ainda não conhecem Jesus? Ou talvez você tenha medo de compartilhar Cristo 

por medo de perder sua amizade? 

Se Jesus esteve disposto a dar a vida, sim, tudo o que ele é, para a salvação de seus amigos, não devemos 

fazer tudo o que pudermos para incentivar nossos amigos a viver uma caminhada fiel com Jesus? 

Peça a Deus em oração a melhor maneira de se envolver em evangelismo com seus amigos. Peça a Ele 

que lhe dê oportunidades de compartilhar sobre sua fé, o amor de Jesus e como eles também podem experimentar 

a graça salvadora de Deus! 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Anônimo: A pandemia de coronavírus abriu nossos olhos para a proximidade do retorno de Jesus. 

Agradecemos a Deus pelos 100 Dias de Oração. Oramos muito mais agora em família. Um dia em maio, 



tivemos um acidente terrível que deveria ter resultado em ferimentos graves, mas louvado seja Deus, 

todos nós fomos embora sem nenhum arranhão! Naquele dia, tínhamos orado duas vezes em nossa 

jornada. Deus é fiel! 

• Rute A: Orei para que Deus me desse uma oportunidade de testemunhar ao meu próximo e Ele abriu 

uma porta para eu compartilhar Cristo. Ele está doente e começou a acreditar em Deus! 

• Escritório da Divisão do Pacífico Sul: Duas orações específicas para pacientes com COVID-19 foram 

respondidas positivamente. Os dois homens estavam em condições extremamente críticas e apenas um 

milagre os traria de volta. Os dois homens se recuperaram! 

• Alicia S.: Agradeço a Deus pelos 100 Dias de Oração, porque através deste movimento Deus me revelou 

todos os meus pecados não confessados, sendo um deles o egoísmo, concentrando-me apenas nos meus 

próprios problemas. Orar todos os dias pelos outros está desenvolvendo em mim um coração mais 

carinhoso e amoroso. 

• Lo R.: Tenho orado sinceramente por alguém com quem compartilhar Jesus. Orei para que alguém 

realmente me perguntasse. Hoje visitei uma empresa e essa senhora me perguntou se tenho panfletos 

para compartilhar. Eu disse que tenho toneladas. Dei-lhe o livro Caminho a Cristo, consegui o número 

dela e estou esperando por mais. Esta é a primeira vez que eu confio em Deus assim. 

 

Foco de Oração – (Dia 95) 
 

 

1. Ore por seus amigos incrédulos. Ore por sabedoria para compartilhar o evangelho com eles no 

momento certo. 

 

2. Ore por aqueles com problemas de saúde mental que se sentem isolados, ansiosos e desamparados. 

 

3. Ore por uma igreja em Toronto, Canadá, organizada especialmente para pessoas com deficiência visual, 

que oferece um local confortável para adorar e construir amizades. Por favor, ore para que este 

ministério cresça e se repita em muitos lugares. 

 

4. Ore por todos os líderes da igreja local, pastores, administradores e trabalhadores das Associações, 

Uniões, Divisões e Associação Geral. Ore para que Deus forneça sabedoria, a fim de melhor servir seus 

campos. 


