
 

 

 

 

Dia 98 

(02 de julho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para minha cidade 
 

“Mas busque o bem-estar da cidade onde eu o enviei para o exílio e ore ao Senhor em seu nome...”  

(Jeremias 29:7) 

 

“A importância de fazer o nosso caminho nas grandes cidades ainda é mantida diante de mim. Por muitos 

anos, o Senhor nos exorta a esse dever, e ainda assim, vemos comparativamente pouco realizado em nossos 

grandes centros populacionais. Se não empreendermos esse trabalho de maneira determinada, Satanás 

multiplicará dificuldades que não serão fáceis de superar. Estamos muito atrasados ao fazer o trabalho que 

deveria ter sido feito nessas cidades há muito negligenciadas. O trabalho agora será mais difícil do que teria 

sido há alguns anos. Mas se assumirmos a obra em nome do Senhor, barreiras serão derrubadas e 

alcançaremos a vitória”. (Ministério das Cidades, p. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

A maioria do mundo vive nas cidades. Enquanto devemos pedir a Deus que nos mostre quando nos 

mudarmos para o campo, não devemos negligenciar o trabalho nas cidades. Bilhões estão presos sem esperança 

nos vícios, barulho, distrações e estilo de vida das cidades. 

Ore para que Deus lhe ajude com um ministério nas cidades. Talvez Ele esteja chamando você para 

iniciar um "centro de influência", um negócio voltado para o ministério, a fim de alcançar almas perdidas nas 

cidades do mundo. Ou talvez Ele esteja chamando você e sua igreja para se envolver em um alcance holístico 

através de vários ministérios para as pessoas da sua cidade. 

Peça a Deus que lhe mostre como ministrar melhor ao povo da sua cidade. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Grant L.: A fim de compensar os dias letivos perdidos, o governo da África do Sul estendeu a semana 

escolar para 6 dias, inclusive aos sábados. A Associação da União da África Austral apelou ao governo 

para permitir que os alunos adventistas do sétimo dia fossem isentos de qualquer aula do sábado e o 

governo consentiu com o recurso. Louvamos a Deus por ouvir nossas orações! 



• Dalmas O.: Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, pois Ele é fiel às Suas promessas! Eu trabalho como 

colportor no Quênia. Eu experimentei as bênçãos de Deus durante a pandemia. Eu percebi um aumento 

nas vendas a partir do mês de março, a tendência é constante! 

• Amanda M.: Estou me comunicando com soldados dos EUA na zona de guerra. Estou compartilhando 

os 100 Dias de Oração com eles e posso ver Deus trabalhando em seus corações e em quais decisões 

eles estão tomando no campo. 

• Anônimo: Desde que me lembro, meu pai era alcoólatra. Como família, temos orado para que o Senhor 

o alivie dessa escravidão, e Ele certamente o fez! Meu pai também está participando das sessões dos 

100 Dias de Oração e até entusiasmado por liderar a sessão de oração! 

• Recebemos relatos de crianças pequenas apaixonadamente participando de reuniões de oração em todo 

o mundo! Louvado seja Deus, Seu Espírito está trabalhando através deles! 

 

Foco de Oração – (Dia 98) 

 

1. Ore por sua cidade e pelas cidades do mundo que estão se transformando cada vez mais em Sodoma e 

Gomorra. Ore para que Deus ajude você, sua família e sua igreja a estabelecer centros de influência, 

ministérios e várias maneiras de alcançar os bilhões que vagam pelas trevas nas cidades. 

 

2. Ore por uma loja de alimentos naturais na Letônia, que foi aberta por um engenheiro da Milenar que 

largou o emprego para trabalhar em tempo integral no que ele chama de “evangelismo de negócios”. 

Peça a Deus que abençoe esse negócio, crie conexões com a comunidade e ajude os clientes a sentir 

fome de comida que lhes trará vida eterna. Ore por todos os centros de influência ao redor do mundo e 

por muitos outros adventistas iniciarem negócios focados em missões. 

 

3. Ore por uma lanchonete de sucos em Ogden, Utah, que está chegando aos jovens de lá. Ore por sucesso 

e por esse ministério ser replicado em muitos lugares ao redor do mundo. 

 

4. Ore pela Clínica Vibrant Life Medical e de Bem-Estar em Bangalore, Índia, que oferece tratamentos 

naturais para doenças crônicas como hipertensão, obesidade e diabetes. Por favor, peça a Deus para 

derramar Seu Espírito sobre os funcionários, para que Seu amor flua através deles para as pessoas a 

quem servem. 


