
== 

 

 

 

Dia 92 

 (26 de junho a 04 de julho de 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Nós sabemos como a história termina 
Por Mark Finley 

 

Uma das principais razões pelas quais nunca precisamos viver com medo, consumidos pela 

preocupação e ansiedade, é porque sabemos como a história termina. Sabemos que a doença não 

terá a última palavra: Cristo terá. Sabemos que o coronavírus, ou qualquer outro vírus, desastre 

natural, calamidade ou guerra nuclear, não destruirá toda a vida no planeta Terra. Temos a 

promessa da volta de Jesus. Nós vemos fomes. Vemos terremotos. Vemos sofrimento das nações. 

Vemos o surgimento de uma possível guerra nuclear. Vemos as mudanças climáticas. Vemos 

pestilências tirando a vida de milhares. 

 

Vemos essas coisas mas temos uma esperança que nos permite prosperar nos momentos mais 

difíceis da vida. Existe um senso de confiança que levamos a sério porque lemos os últimos 

capítulos da Bíblia. Sabemos como a história termina. Em Apocalipse 21, versículos 4 e 5, João 

escreve: “E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos; não haverá mais morte, nem tristeza, nem 

choro, e não haverá mais dor, pois as primeiras coisas passaram. Então aquele que estava sentado 

no trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas". Juntamente com o apóstolo Paulo, 

“procuramos a bendita esperança e a gloriosa aparição de nosso Senhor Jesus Cristo.” (Tito 2:13) 

 

Somos adventistas e não esquecemos nossa herança. Cristo está voltando e chegando em breve. 

Se alguma vez perdermos nossa visão da vinda de Cristo, perderemos nossa esperança. Nós somos 

adventistas. Nós olhamos além do que é, para o que será. Nós olhamos além de hoje para amanhã. 

Nós olhamos além da doença para a saúde. Nós olhamos além das pestilências que são 

transportadas pelo ar, onde não haverá mais pestilências. 

 

Nos desastres naturais cada vez maiores, turbulência política, incerteza econômica e pestes 

violentas, vemos os sinais da vinda de nosso Senhor. Embora Deus não cause esses desastres, Ele 

tem um propósito em permitir que eles ocorram. Ele está nos chamando a depender totalmente e 

completamente dEle. Ele está nos chamando para uma vida de oração mais profunda e uma 

experiência mais rica em estudo da Bíblia. Ele está nos revelando que não há certeza no mundo 

em que vivemos. Cristo é nossa garantia. Ele é a nossa segurança. Ele é nosso Salvador, nosso 

Redentor, nosso Rei vindouro.  

 

Este mundo não é tudo o que existe. Cristo está falando com você e comigo. Nossas vidas são 

frágeis. Cada um de nós vive nesses frágeis corpos feitos do pó da terra. Mas além do que é, há 

algo melhor ainda por vir - e essa é a glória de Cristo. Há algo pelo qual vale a pena viver além 

desta vida e é Jesus Cristo. Permita que Ele encha seu coração, tire seus medos, fortaleça sua 

determinação e prepare você para o Seu breve retorno. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Você já percebeu que incrível esperança que temos como 

crentes adventistas? Você vê como nada neste mundo pode nos derrubar desde que tenhamos os 

olhos fixos em Cristo e em Suas promessas? Você está passando por essa pandemia com a plena 

certeza da grande promessa de Deus de eterna alegria, felicidade e paz? 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Reserve um tempo hoje para encontrar todas as passagens 

na Bíblia que apontam para a grande esperança da Segunda Vinda, e as promessas relacionadas 

ao novo Céu e à nova Terra. Escolha alguns versículos para memorizar e deixe que a realidade da 

bondade e do amor de Deus por você inunde seus dias com esperança, alegria e segurança em 

Jesus. 

 

“E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações 

de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e 

a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais Lhe admiram 

o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande 

conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção, e com mais 

arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro; e milhares de milhares, e milhões de milhões 

de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. “E ouvi a toda a criatura que está no 

Céu, e na Terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao 

que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e 

poder para todo o sempre.” Apocalipse 5:13. O final e glorioso triunfo 591 O grande conflito 

terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro está purificado. Uma única 

palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam 

vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao 

maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito 

gozo, declaram que Deus é amor”. (O Grande Conflito, pp 590-591) 

 

Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, O Grande Conflito – O Final e Glorioso Triunfo – Clique aqui para 

acessar Escritos EGW. 
 

26 de junho 

Foco de Oração – (Dia 92) 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Divisão Sul da Ásia-Pacífico: Agradecemos a Deus que, por meio dessa iniciativa, mais 

de 5.000 guerreiros de oração se registraram e se uniram, a maioria dos quais são jovens. 

Redes de Oração foram formadas e um ministério oficial de oração dos jovens foi votado 

e estabelecido. 

• Serviços planejados de doação e fidelidade: Louvamos a Deus pela fidelidade dos 

membros adventistas do sétimo dia durante a pandemia de 2020. Desde 11 de março de 

https://egwwritings.org/?ref=en_HDL.1&para=37.2


2020, os membros fiéis estabeleceram mais de 1 milhão de dólares em doações planejadas 

que são e fornecerão fundos para apoiar a missão mundial da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. 

• Recebemos relatos de centenas de batismos como resultado dos 100 Dias de Oração. 

Louvamos a Deus por todos que estão orando por todos os esforços evangelísticos em 

andamento. A Deus seja a glória! 

• Um colportor da Tanzânia: Deus fez um milagre por mim nos 100 Dias de Oração. Orei 

para que Deus me conectasse com alguém para dar estudos bíblicos. Dois dias depois, 

uma senhora de um local a mais de 7 km de distância veio à minha casa. "Você me vendeu 

alguns livros, eu os li e descobri a verdade. Vim até você para continuar aprendendo", 

disse ela. Estamos progredindo em nossos estudos bíblicos e a senhora está pronta para 

dedicar sua vida a Jesus. Deus respondeu à minha oração! 

• Um jovem que não acreditava em Deus ficou preso com uma família adventista durante 

o bloqueio. Essa família participou dos 100 Dias de Oração. Esse jovem disse-lhes que a 

oração é uma perda de tempo. Logo depois que ele pegou o COVID-19. Ele foi 

transportado para outro lugar para quarentena, onde experimentou uma mudança de 

coração e incentivou as pessoas a orar como os adventistas com quem já havia estado. 

Ele e todas as pessoas foram milagrosamente curadas. Ele e outra pessoa se 

comprometeram com Deus através do batismo no dia 14 de junho! 

 

Pedidos de Oração: 

 
1. Ore por Lennox. Ele é um garoto de seis anos de idade. Ele não tem ligamentos estáveis 

em seu corpo. Ele tem gigantismo e um coração dilatado. Ore por todas as crianças 

doentes ao redor do mundo. 

2. Ore pelo nordeste da Índia e outras partes do mundo onde os casos de COVID-19 estão 

voltando a crescer. 

3. Ore por filhos de famílias adventistas que se perderam ou estão em estado de confusão e 

rebelião. 

4. Ore pelas pessoas que estão considerando entrar no ministério de tempo integral. Ore 

por uma clareza de seu chamado e por quaisquer obstáculos a serem removidos. 


