
 

 

 

 

Dia 96 

(30 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para meus colegas de trabalho 
 

"Da mesma maneira, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles possam ver suas boas ações e 

glorificar seu Pai no céu". (Mateus 5:16) 

 

“Pela luz que Deus me deu, sei que Sua causa hoje está em grande necessidade dos representantes vivos da 

verdade bíblica. Somente os ministros ordenados não são suficientes para a tarefa. Deus está chamando não 

apenas os ministros, mas também médicos, enfermeiros, colportores, obreiros bíblicos e outros irmãos 

consagrados com diferentes talentos que têm conhecimento da verdade presente, a considerar as 

necessidades das cidades não advertidas. Deve haver cem crentes ativamente engajados no trabalho 

missionário pessoal, onde agora existe apenas um. O tempo está passando rapidamente. Há muito trabalho a 

ser feito antes que a oposição satânica feche o caminho. Todas as agências devem estar em operação, para 

que as oportunidades presentes possam ser sabiamente aproveitadas”. 

(Ministério das Cidades, p. 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Toda vez que você vai trabalhar, está entrando no seu campo missionário. Deus sabia que você estaria 

lá antes de nascer e, se você permitir, Ele trabalhará através de você para levar seus colegas de trabalho aos pés 

da cruz. 

Pergunte a Jesus para quem você deve testemunhar no seu local de trabalho. Comece a orar por todos 

os seus colegas de trabalho pelo nome e implore a Deus por oportunidades de compartilhar Cristo. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Divisão Interamericana: Na Guatemala, um membro da igreja começou a dar estudos bíblicos on-line 

o que resultou no batismo do juiz da Suprema Corte de Quetzaltenango. Os esforços evangelísticos on-

line da União Venezuelana Ocidental resultaram em 396 batismos, incluindo pastores e membros de 

outras denominações! 

• Recebemos inúmeros relatos de igrejas, famílias, casais e indivíduos que experimentaram avivamentos 



pessoais, curas, oportunidades de missão e as bênçãos especiais de Deus durante os 100 Dias de Oração. 

Há muitos para colocá-los todos aqui! 

• Beverly T.: Continuaremos a orar em grupo mesmo depois dos 100 Dias de Oração! 

• Marlene M.: Minha irmã e seu marido trabalham em um navio de cruzeiro e ficaram lá por muitas 

semanas. Eu estava orando e jejuando por ela. Pude compartilhar as escrituras com ela durante esse 

período assustador, e ela também passou pelas reuniões evangelísticas on-line. Ela decidiu ser batizada! 

• Lillian K.: Desde o início dos 100 Dias de Oração, passo meu tempo em oração, em vez de almoçar no 

trabalho. Como resultado, experimentei a cura e meus intervalos para o almoço se tornaram meus 

momentos especiais aos pés de Jesus. 

 

Foco de Oração – (Dia 96) 
 

 

1. Ore por seus colegas de trabalho. Ore para que sua vida, palavras e ações sejam um testemunho da 

presença de Jesus em seu coração. Peça a Deus para lhe mostrar quais colegas de trabalho podem estar 

abertos para aprender mais sobre Deus. 

 

2. Ore por apoiar ministérios da igreja adventista. Ore para que Deus abençoe seus esforços para promover 

o trabalho de espalhar o evangelho. Ore por sabedoria para seus líderes e obreiros, e para que Deus 

supra todas as suas necessidades ministeriais. 

 

3. Ore pela sessão da Conferência Geral de 2021. Ore por uma direção clara e contínua para a missão da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ore para que todas as eleições e nomeações de líderes durante a 

Sessão da Conferência Geral em maio de 2021, e todo o resto de 2021, estejam de acordo com a vontade 

do Senhor para a forte e breve finalização de Sua obra na Terra e Seu breve retorno. 

 

4. Ore por famílias que foram separadas e indivíduos que estão presos em um país estrangeiro devido à 

pandemia e seus bloqueios. Ore para que eles possam usar esse momento desafiador para ser luz onde 

quer que estejam. 


