
 

 

 

 

Dia 97 

(01 de julho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para meus colegas de classe 
 

“Porque não tenho vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos os que crerem”. 

(Romanos 1:16) 

 

"Leve sua religião para a vida escolar, para a pensão e para todas as suas atividades". 

(Mensagens aos jovens, p. 36) 

 

“[Satanás] bem sabe que não há outra classe que possa fazer tanto bem quanto os rapazes e moças que são 

consagradas a Deus. A juventude, se bem direcionada, poderia ter uma poderosa influência. Pregadores, ou 

irmãos avançados em anos, não podem ter metade da influência sobre os jovens que os jovens, dedicados a 

Deus, podem ter sobre seus companheiros. Eles devem sentir que cabe a eles uma responsabilidade de fazer 

tudo o que puderem para salvar seus semelhantes mortais, mesmo com o sacrifício de seus prazeres e 

desejos naturais. Tempo e até meios, se necessário, devem ser consagrados a Deus”.  

(Mensagens aos Jovens, p. 204) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Você está na escola? Você tem colegas, colegas que buscam um diploma e uma boa educação? Você 

percebe que o que você tem a oferecer - o evangelho - é muito mais valioso do que um diploma ou qualquer 

educação que este mundo possa oferecer? Seus colegas de classe sabem que você é cristão, adventista do sétimo 

dia? Ou talvez você se formou há muito tempo. Você ainda tem conexões ou amizades com ex-colegas de 

classe? 

Deus está chamando você, se você é um estudante em um ambiente cristão ou público, para ser uma luz 

para seus colegas de classe. Se você interage com eles por telefone, on-line (devido à pandemia) ou 

pessoalmente, faça brilhar a luz de Jesus! 

Se você é pai ou mãe, é chamado para ajudar seu filho a aprender como amar como Jesus e como 

compartilhar o evangelho. 

Escolha hoje se tornar um missionário para as pessoas no campus da sua escola, um embaixador de 

Jesus para seus ex-colegas ou colegas atuais. 



Relatório de Louvor:  

 

• Louve a Deus por fornecer incontáveis milagres, empregos e apoio financeiro a tantos durante esse 

período de crise. 

• Joel B: Minha esposa e eu visitamos nossos filhos nos Emirados Árabes Unidos. Por causa da pandemia, 

ficamos presos lá e todos nós fomos infectados com COVID-19. Muitas orações foram feitas em nosso 

favor. Todos nós, exceto minha esposa, sobrevivemos. Ainda agradeço a Deus por Sua liderança. Ele 

sabe o que é melhor para a nossa família. 

• M.A.: No dia 9 de junho, acordei às 2 da manhã com um homem armado em pé no meu quarto, onde 

meus filhos e eu estávamos dormindo. Ele ameaçou matar meus filhos. Ficamos assustados, mas eu 

disse a ele: "Em nome de Jesus, vá embora!" Deus ouviu meu clamor, o homem saiu sem nos prejudicar. 

Deus é fiel! 

• Lindinkosi N.: Na noite do dia 80 (na cura física), a vida de meu irmão quase deslizou diante de nossos 

olhos. Sua pressão arterial estava alta e seu coração estava acelerado. Ele estava tremendo, ofegante e 

buscando por ar, sua condição estava piorando a cada minuto. Nós rapidamente lhe demos um dente de 

alho e meia colher de chá de pimenta caiena dissolvida em água. Então nos ajoelhamos e oramos e, 

quando terminamos de orar, sua pressão arterial normalizou, ele parou de tremer e seu coração não 

estava mais acelerado. Testemunhamos Deus realizando o milagre da cura física em 10 minutos! 

• Rodel L.: Durante o confinamento, minha esposa pensou em organizar um banco comunitário de 

alimentos. Planejamos começar com apenas 30 pacotes de alimentos, mas Deus forneceu e multiplicou 

nossos pacotes de alimentos e cuidados, permitindo-nos ajudar as famílias carentes de nossa igreja e 

comunidade nos próximos meses. Todos os louvores ao nosso Deus maravilhoso! 

 

Foco de Oração – (Dia 97) 

 

1. Ore por sua escola, professores e colegas de classe. Ore por coragem para permanecer como um cristão 

que vive para Jesus. Ore por oportunidades de introduzir fé em seus colegas de classe. Se você não está 

mais na escola, ore por maneiras de alcançar seus antigos colegas de classe. 

 

2. Ore pelo trabalho do ministério público no campus que ocorre nos campi seculares de todo o mundo. 

Ore para que mais estudantes e professores adventistas do sétimo dia se envolvam neste ministério, 

alcançando o mundo alcançando o campus. 

 

3. Ore por uma poderosa colheita de almas de todos os ministérios que estão mudando para o alcance on-

line devido à pandemia. 

 

4. Ore por irmãs grávidas em todo o mundo que logo vão dar à luz seus filhos. Ore por segurança e 

proteção contra o COVID-19 e por crianças saudáveis. Ore para que essas crianças cresçam e sejam 

poderosos obreiros para Jesus. 


