
 

 

 

 

Dia 99 

(03 de julho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Eu Irei... para meu mundo 
 

“Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, com um evangelho eterno a proclamar aos que habitam na 

Terra, a todas as nações e tribos, línguas e povos”. (Apocalipse 14:6) 

 

“Deus te ordena com uma mão, fé, segure Seu poderoso braço, e com a outra mão, amor, alcance almas que 

perecem. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Siga-O. Ande não segundo a carne, mas no Espírito. Ande 

como Ele andou. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. O trabalho que você deve realizar é fazer a 

vontade daquele que sustenta sua vida para a glória dEle. Se você trabalha por si mesmo, nada pode lhe 

beneficiar. Trabalhar para o bem dos outros, ser menos cuidadoso e mais fervoroso para dedicar tudo a 

Deus, será aceitável para Ele e será devolvido por Sua rica graça”. (Testemunhos, vol. 2, p. 170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perguntas do coração: 

 

Os adventistas do sétimo dia têm o chamado profético único de proclamar as Mensagens dos Três Anjos 

para o mundo inteiro, em preparação da Segunda Vinda de Jesus. Essas mensagens podem ser resumidas assim: 

1) Deus é o seu Criador, você é amado e desejado por Ele. Aceite o dom da graça dEle e o julgamento estará a 

seu favor. 2) Este mundo com todos os seus sistemas anti-Deus está corrompido, não é confiável e caiu. Confie 

somente em Deus. 3) Satanás, o criador de toda morte, miséria, egoísmo e dor, pecado e todos os que abraçam 

Suas falsidades, serão destruídos em breve para que a justiça e o amor sejam restaurados no universo. Somente 

aqueles que confiam no amoroso Salvador Jesus Cristo serão eternamente salvos e transformados em uma nova 

pessoa que reflete o amor altruísta de Deus. 

É seu desejo fazer tudo o que está ao seu alcance para alcançar este mundo perdido com o amor de Deus 

e a mensagem de arrependimento, salvação e julgamento? Você brilhará como representante de Cristo em um 

mundo sombrio? Você vai permanecer, viver, falar, cuidar, abençoar e amar, abraçando sua identidade profética 

como adventista do sétimo dia? 

E se você não é adventista do sétimo dia, é seu desejo juntar-se ao movimento de Deus no fim dos 

tempos, ser batizado e se envolver na missão de Jesus? 

 



Relatório de Louvor:  

 

• J.S.: Deus tem feito milagres ao responder às nossas orações. Pessoas foram libertadas de demônios e 

bruxaria e muitas foram curadas de doenças espirituais e físicas. 

• Viviana H: Louve ao Senhor que, durante esses 100 Dias de Oração, Ele nos permitiu iniciar um 

pequeno grupo em nossa casa com nossos vizinhos e eles estão conhecendo Jesus. 

• Chadwick R.: Meu filho quase morreu de asfixia. Seu pulso diminuiu e ele não conseguiu respirar por 

um tempo. Todos nós entramos em pânico e tentamos descobrir o que fazer. Então me lembrei da leitura 

dos 100 Dias de Oração daquele dia (olhando para Jesus) e orei, implorando por sua vida. Deus me deu 

uma convicção calma de que ele não vai morrer. Conseguimos fazer RCP e, após 15 minutos sem sinal 

de vida, ele começou a respirar. Finalmente o levamos ao hospital onde ele foi estabilizado. Louvado 

seja Deus por salvá-lo! 

• T.E.: Fui altamente abençoado durante os 100 Dias de Oração. Eu estava orando por meu irmão que se 

afastou de Deus e sua família por 7 anos. Ele nem participou da minha cerimônia de casamento. 

Milagrosamente, meu irmão voltou para casa nesses 100 Dias de Oração. Ele confessou seus pecados e 

agora está totalmente comprometido com a obra de Deus! 

• Orusoso R.: Durante os 100 Dias de Oração, eu e meu marido pedimos ao Senhor para impressionar 

nossos corações, famílias e amigos a buscar apoio durante a crise. Embora meu negócio tenha sofrido 

financeiramente desde o fechamento de março, alcançamos o número de pessoas que havíamos perdido 

no início do bloqueio. No início desta semana, tive esse empurrão para revisar minhas finanças, apenas 

para descobrir que, apesar de todos os gastos com manutenção diária, contas acumuladas e apoio a 

outras pessoas, minhas finanças não sofreram negativamente, como eu temia. Louvado seja Deus! 

 

Foco de Oração – (Dia 99) 

 

1. Ore para que Deus ajude você e sua família a abraçar completamente a identidade profética, adventista 

e missionária de Apocalipse 14. 

 

2. Ore por um coração disposto a entrar no campo missionário, seja local ou em um país estrangeiro. 

 

3. Ore por todos que ainda sofrem com o coronavírus. Ore pela cura e pelo fim da pandemia. 

 

4. Ore por uma clínica móvel em São Francisco que se estabeleça nas propriedades da igreja para fornecer 

atendimento odontológico e de visão gratuito, além de exames médicos gratuitos. Por favor, peça a 

Deus que abençoe os pacientes com cura física e espiritual. 

 

5. Ore por pessoas que tenham adiado sua decisão de serem batizadas. Ore para que se apaixonem por 

Jesus e tomem uma decisão completa de rendição a Ele. 


