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Iniciamos mais um ano, um ano mais 
perto da vinda do Senhor Jesus Cristo.

Que resoluções tomámos para este 
novo ano? Muitas e com boas intenções! 
Queremos ser melhores, mais bem-suce-
didos, vencer aquele mau hábito, termi-
nar o curso, casar, comprar uma casa…  
ou, simplesmente, emagrecer! E quanto 
a Deus, à Sua Igreja e à Sua Obra, quais 
são as suas resoluções para este ano?

Iniciamos o ano com os “10 Dias 
de Oração”. Assim, juntamo-nos em 
oração a todos os crentes Adventistas 
do mundo inteiro. Buscamos, indivi-
dualmente, e como corpo, o Espírito 
de Deus. Lembramo-nos das palavras 
de Cristo: “Eu sou a videira, vós, as va-
ras; quem está em mim, e eu nele, este 
dá muito fruto, porque sem mim nada 
podereis fazer.” João 15:5. Aqui está a 
Fonte da Força e do Poder para cumprir 
a Missão. Aqui está a Vida Eterna: “E 
o testemunho é este: que Deus nos deu 
a vida eterna; e esta vida está em seu 
Filho. Quem tem o Filho tem a vida; 
quem não tem o Filho de Deus não 
tem a vida.” João 5:11 e 12. Buscamos 
o Espírito de Deus para estar n’Ele, 
através de Jesus Cristo, pelo Espírito 
Santo. Recebendo o Espírito Santo, re-
cebemos individualmente Cristo, e, por 
Ele, somos ligados ao Pai. Rendidos ao 
Espírito, seremos “templos do Espírito 
Santo”. Recebendo o Espírito Santo, 
recebemos a graça divina, que nos faz 

crescer à imagem e à semelhança de 
Cristo. O Espírito Santo concede-nos 
dons espirituais que nos capacitam para 
cumprirmos a Missão que Jesus deu aos 
Seus discípulos e à Sua Igreja. Receben-
do o Espírito Santo, poderemos, então, 
produzir os frutos da ação de Cristo em 
nós, e através de cada um de nós, para 
sermos semelhantes a Ele e participan-
tes na Sua obra de salvação. 

A União Portuguesa dos Adven-
tistas do Sétimo Dia assenta o seu 
Plano Estratégico do Quinquénio no 
Discipulado. Fazer de cada membro 
de Igreja um Discípulo ativo, que tem 
uma relação forte com Deus, contribui 
para relacionamentos cristãos autênti-
cos, e está envolvido na Missão de fa-
zer outros discípulos para Cristo. Este 
ano, o foco da ação da UPASD está no 
“Envolvimento Pessoal na Missão”.

Qual é a sua resolução de início 
de ano quanto a este aspeto? Que o 
Senhor abençoe o meu querido irmão, 
a minha querida irmã, para fazer deste 
ano, com Cristo, pelo poder do Espíri-
to Santo, um ano forte de Missão, indo 
ter com os outros, ensinando sobre a 
Palavra de Deus, conduzindo alguém a 
Cristo pelo batismo. Seja intencional! 
Seja um Discípulo que faz novos dis-
cípulos para Cristo, no poder do Seu 
Espírito. Pessoalmente, e em nome da 
UPASD, desejo-lhe um bom ano de 
Missão, e de Salvação!

Buscando o Espírito de Deus

Pr. António Amorim
Presidente da UPASD

EDITORIAL
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A NOSSA 
NECESSIDADE DO 
ESPÍRITO SANTO

DIA UM

“Mas recebereis a virtude 
do Espírito Santo, que há 
de vir sobre vós; e ser-me-
-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria, e até aos 
confins da terra” (Atos 1:8).

» 10 DIAS DE ORAÇÃO WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG6



“Uma vez que este é o meio pelo qual 
havemos de receber poder, porque não 
sentimos fome e sede do dom do Espí-
rito? Porque não falamos sobre ele, não 
oramos por ele e não pregamos a seu 
respeito? O Senhor está mais disposto 
a dar o Espírito Santo àqueles que O 
servem do que os pais a dar boas dá-
divas aos seus filhos. Cada obreiro de-
via pedir a Deus o batismo diário do 
Espírito.” – Ellen G. White, Atos dos 
Apóstolos, p. 37, ed. P. SerVir.

Mesmo antes de terminar a Li-
cenciatura em Teologia na Universi-
dade, li o livro They Found The Secret 
(Eles Descobriram o Segredo), da autoria 
de V. Raymond Edman. O livro conta 
a história de vinte homens e mulheres 
cristãos que passaram por uma cri-
se espiritual na sua vida, que levou a 
uma experiência autêntica de conver-
são. Isto foi seguido por um derrama-
mento do Espírito Santo na sua vida. 
Eles e elas tornaram-se nas pessoas 
que foram – e levaram – milhões de 

outras pessoas a Cristo – porque esta-
vam cheios do Espírito Santo. Ao re-
fletir na minha vida como marido, pai 
recente e futuro Pastor, escrevi uma 
nota na margem daquele livro: “Tam-
bém eu necessito do Espírito Santo.” 
Desde então, tenho estabelecido como 
minha primeira prioridade manter 
a minha experiência de conversão e 
buscar o batismo bíblico do Espírito 
Santo através do estudo da Bíblia, da 
obediência, da partilha e da oração. No 
meu primeiro ano de pastorado, visitei 
o tesoureiro da nossa igreja, a quem 
tinha sido diagnosticado um cancro. 
Orámos e eu ungi-o com azeite, tal 
como diz a Bíblia. Poucos dias depois, 
ele partilhou com alegria que esta-
va completamente curado do cancro. 
Nesse mesmo momento, eu soube que 
Deus estava a ouvir as minhas orações 
e que Ele aceitava os meus esforços 
para viver a minha vida em função 
d’Ele. E você? Necessita do Espírito 
Santo na sua vida?

TESTEMUNHO

“O Senhor está 
mais disposto a dar 
o Espírito Santo 
àqueles que O servem 
do que os pais a dar 
boas dádivas aos seus 
filhos.”
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Certa vez, Paulo perguntou a doze ho-
mens de Éfeso: “Recebestes vós já o 
Espírito Santo quando crestes?” (Atos 
19:2.) Como é que responderia? Os Efé-
sios disseram: “Nós nem ainda ouvimos 
que haja Espírito Santo.”

• Romanos 8:16 – Quando o Espírito 
Santo vier para o nosso meio, confessa-
remos os nossos pecados e receberemos 
o dom da salvação através de Jesus. 
Teremos a certeza da salvação, porque 
somos filhos e filhas de Deus.

• Ezequiel 36:25-27 – A presença 
do Espírito Santo dar-nos-á uma nova 
mente e um novo coração. Obteremos a 
vitória sobre os nossos pecados e vere-
mos um verdadeiro desenvolvimento no 
caráter.

• João 7:38 e 39; Gálatas 5:22 e 23 – 
Quando estivermos cheios do Espírito San-
to, o fruto do Espírito – o caráter de Deus 
– fluirá de nós como rios de água viva.

• Atos 4:13, 31 – A presença constante 
do Espírito Santo motivar-nos-á e capaci-
tar-nos-á para partilharmos o Evangelho 
com o máximo de pessoas possível.

• João 16:13 – Na medida em que o 
Espírito habitar em nós, teremos fome de 
ler a Bíblia e amaremos a Bíblia, pelo que 
Ele nos conduzirá em toda a verdade. 
Esta verdade não é apenas uma com-
preensão técnica de factos, mas o pró-
prio caráter de Cristo, que é a Verdade.

• Romanos 8:26 e 27 – Ao orarmos 
no Espírito, teremos poder nas nossas 
orações e veremos muitas respostas 
milagrosas à oração.

Jesus disse que haveria dois grupos 
de Cristãos imediatamente antes do Seu 
regresso (Mateus 25). “Então o reino dos 
céus será semelhante a dez virgens que, 
tomando as suas lâmpadas, saíram ao 
encontro do esposo” (Mateus 25:1).

Cinco virgens eram loucas e não 
tinham azeite (a presença do Espírito 
Santo. Veja Zacarias 4:1-6) de reserva. 
Estas representam aqueles que parecem 
ser seguidores de Jesus, mas não o são. 
Elas são religiosas, mas não espirituais. 
Assim, Jesus disse-lhes: “Em verdade 
vos digo que vos não conheço.” As cinco 
virgens prudentes tinham muito azeite. 
Elas estavam cheias do Espírito Santo e 
tinham uma relação genuína com Jesus. 

Os discípulos, em obediência à 
ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém 
após a Sua ascensão. “Eles estavam 
sempre no templo, louvando e bendi-
zendo a Deus” (Lucas 24:53). Quando 
não estavam no templo, estavam no 
Cenáculo. “Todos estes perseveravam 
unanimemente em oração e súplicas, 
com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, 
e com seus irmãos” (Atos 1:4). Dez dias 
depois, foram todos batizados com o 
poder do Espírito Santo (Atos 2) e 3000 
homens foram convertidos, num dia, 
naquele único lugar!

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Vimos à Tua presença com ação de gra-
ças, e entramos nos Teus átrios com lou-
vor. Não temos palavras para descrever 
adequadamente o quanto Te apreciamos 
e o quanto apreciamos o que fizeste por 
nós. De bom grado, e humildemente, 
acrescentamos o nosso louvor humano 
ao louvor dos anjos sem pecado, que se 
deliciam sempre em Te adorar!

• Por favor, transforma o meu cora-
ção, ó Deus! E torna-o autêntico. Puri-
fica-me do pecado e prepara-me para 
receber o Teu Espírito (Salmo 51:7, 10).

• Senhor, por favor, suscita um rea-
vivamento da verdadeira piedade entre 
o Teu povo, que seja marcado pelo fruto 
do Espírito Santo (Gálatas 5:22 e 23).

• Batiza-nos com o Espírito Santo 
e dá-nos poder para proclamar o Evan-
gelho a um mundo perdido nas trevas 
(Atos 1:5-8).

• Tem misericórdia, ó Senhor, da 
minha família, dos meus amigos, dos 
meus colegas de trabalho e de escola. 
Salva-os e que eu possa ser o Teu aju-
dador, tendo em vista este fim (Mateus 
28:19 e 20).

• Abençoa os Pastores, os profes-
sores, os evangelistas, os obreiros bí-
blicos e os administradores da nossa 
Igreja com o poder do Espírito Santo  
(I Timóteo 2:1-4).

• Querido Senhor, por favor, mos-
tra misericórdia aos maltratados e aos 
perseguidos, e dá-lhes a Tua proteção e 
a Tua salvação das mãos daqueles que 
buscam fazer-lhes mal (Salmo 91).

• Por favor, abençoa as centenas 
de milhares de atividades missionárias 
ao redor do mundo a realizar duran-
te 2020. Oramos especialmente pelos 
esforços de evangelismo do programa 

Envolvimento Total dos Membros na Pa-
pua-Nova Guiné, em maio de 2020.

• Oramos por um reavivamento es-
piritual entre os jovens Adventistas do 
Sétimo Dia que frequentam Colégios 
e Universidades públicos ao redor do 
mundo. Que eles possam tornar-se em-
baixadores vibrantes de Cristo.

• Oramos pelos 69 por cento da po-
pulação da Terra que ainda não recebeu 
uma apresentação clara de Jesus.

• Oramos pelos 62 milhões de pes-
soas nas 28 cidades menos alcançadas 
da antiga União Soviética (Divisão Eu-
ro-Asiática). 

• Oramos pelos líderes de jovens ao 
redor do mundo que estão fielmente a 
transmitir a nossa herança à geração 
seguinte: identidade em Cristo, missão 
enquanto Adventistas do Sétimo Dia e 
liderança na igreja local. 

• Senhor, nós oramos pelas sete (ou 
mais) pessoas inscritas na nossa lista de 
oração individual. Que elas deixem o Es-
pírito Santo operar na sua vida.

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Vem morar em mim, nº 596.
Vem, Espírito Santo, nº 598.
Vem, Espírito Divino, nº 156.
Vive em mim, nº 155.
Suave Espírito, nº 158.
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DIA DOIS

O TESTEMUNHO DO 
ESPÍRITO SANTO

“E, quando ele vier, 
convencerá o mundo do 
pecado, e da justiça e do 

juízo” (Atos 16:8).
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“O Espírito Santo é uma Pessoa, pois 
dá testemunho com o nosso espírito 
de que somos filhos de Deus. Uma vez 
dado este testemunho, ele traz consigo 
mesmo a sua própria evidência. Em 
tais ocasiões acreditamos e estamos 
certos de que somos filhos de Deus.”  
– Ellen G. White, Evangelismo, p. 616.

O Espírito Santo opera na nossa 
vida em três fases ( João 16:8-11). Pri-
meiro, Ele convence-nos do nosso pe-
cado, para nos levar a Jesus. Segundo, 
Ele convence-nos da justiça de Cristo, 
que é suficiente para nos salvar. Ter-
ceiro, Ele expulsa Satanás e o pecado 
da nossa vida ( João 16:11).

Os meus pais conseguiram educar 
seis filhos (eu sou o quinto) de modo 
que eles cressem em Deus e na Bíblia. 
Aprendemos que havia um Céu a ga-
nhar e um inferno a evitar. No entanto, 
não procurávamos ter uma relação com 
Deus ou confiar n’Ele. O irmão da mi-
nha mãe, o meu tio, casou-se com uma 
Adventista do Sétimo Dia. Um dia, o 
meu tio Harold comunicou à sua nova 
esposa que iria provar-lhe que ela não 
tinha de guardar o Sábado. Contudo, 
depois de muito estudo, ele percebeu 
que o verdadeiro dia de repouso da Bí-
blia era, de facto, o Sábado. Muito em 
breve, Harold estava batizado, tornan-
do-se num Adventista do Sétimo Dia. 

A seu tempo, Harold partilhou a 
sua fé com a nossa família e, por mais 
que eu tentasse, não conseguia encon-
trar um modo de refutar o ensino so-
bre o Sábado na Bíblia. Eu não queria 
guardar o Sábado. Isso era uma pertur-
bação dos meus planos. Com o passar 
do tempo, a convicção, procedente do 
Espírito Santo, de que eu era um pe-
cador destinado à destruição penetrou 
profundamente na minha mente e no 
meu coração. Eu sabia que não estava 
a seguir Deus e sabia que não seria sal-
vo. Por essa altura, chegou uma carta 
do meu tio Harold, onde ele descre-
via como seria o Céu, usando a Bíblia 
como sua autoridade. Ao ouvir ler a sua 
descrição do Céu, senti um forte desejo 
de entregar a minha vida a Deus. De-
pois, ouvi a voz de Deus no meu cora-
ção de forma tão clara como se alguém 
estivesse sentado ao meu lado. “Ou Me 
dás agora a tua vida, ou nunca o farás.” 
Senti imediatamente um grande medo. 
Eu estava a trocar o Céu pelas coisas 
deste mundo. Levantei-me da cadeira, 
fui para o meu quarto e fechei a por-
ta. Ajoelhei-me junto à minha cama 
e orei, pela primeira vez, do fundo do 
meu coração. Debati-me para saber 
exatamente o que dizer, mas acabei 
por orar: “Querido Jesus, eu quero ser 
aquilo que queres que eu seja. Eu quero 

TESTEMUNHO
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fazer aquilo que queres que eu faça e 
quero ir aonde queres que eu vá.”

No momento em que disse esta 
oração, senti uma mudança percorrer 
o meu corpo. A minha antiga raiva e a 
minha velha amargura foram desfeitas, 
e amor, paz e alegria, vindos de Deus, 
encheram o meu coração. Eu sabia que 
Deus tinha ouvido a minha oração e sa-
bia o que devia fazer. Levantei-me e fui 
dizer à minha mãe as boas-novas – que 
eu iria agora viver para Jesus e começaria 
a guardar o Sábado. Lágrimas de alegria 
correram pela sua face. Dentro de pou-

cos dias, comecei a cortar cada amarra 
pecaminosa que me ligava ao mundo. 
Algumas pessoas não compreenderam 
a minha decisão e o caminho diante de 
mim não era completamente claro; po-
rém, a minha consciência estava escla-
recida e a alegria enchia o meu coração! 
Mais tarde, estudei com o Pastor Ad-
ventista local e comecei a compreender 
muito melhor a vontade de Deus para 
a minha vida. Acabei por ser batizado e 
tornei-me membro da Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia. Foi a melhor decisão 
que alguma vez tomei!

Paulo perguntou, certa vez, a doze ho-
mens de Éfeso: “Recebestes vós já o 
Espírito Santo, quando crestes?” (Atos 
19:2.) Como responderia? Os Efésios 
responderam: “Nós nem ainda ouvimos 
que haja Espírito Santo.”

• João 16:8-11 – A obra do Espírito 
Santo é convencer-nos do nosso peca-
do e levar-nos a Jesus.

• Romanos 3:10, 23 – Não há um 
justo sequer, pois todos pecaram e des-
tituídos estão da glória de Deus.

• Romanos 6:23 – O salário do pe-
cado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus.

• João 3:16 – Porque Deus amou o 
mundo, de tal maneira, que deu o seu 
Filho unigénito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.

• Efésios 2:8 e 9 – Somos salvos 
pela graça através da fé, não pela nos-
sa bondade. É um dom de Deus, não 
vem das nossas obras.

• I João 5:11-13 – Se aceitámos Jesus 
pela fé, sabemos que temos a vida eterna.

• Romanos 8:16 – O mesmo Espírito 
testifica e sabemos que somos filhos e 
filhas de Deus.

Cada dia, ao nos virarmos para Jesus 
e ao orarmos, recebemos o Seu perdão e 
a Sua graça. Tal como os filhos de Israel 
saíam diariamente para receber o maná 
do Céu, também nós renovamos diaria-
mente a nossa relação com Jesus, o Pão 
da Vida (João 6:58). Mediante a presença 
do Espírito Santo, agindo na nossa vida, 
confessamos os nossos pecados a Deus, 
aceitamos a justiça de Cristo em nosso 
favor e somos capacitados para resistir 
às tentações do diabo (Gálatas 5:16).

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai do Céu, eu sei que sou um 
pecador. Por favor, perdoa todos os 
meus pecados como prometeste fazer 
(I João 1:9). Obrigado! Também prome-
teste dar-me a vida eterna, se eu acei-
tasse Jesus como meu Salvador. Hoje, 
eu escolho Jesus. Mal posso esperar que 
Jesus venha!

• Querido Jesus, quero andar sem-
pre na presença do Espírito Santo, para 
que possa detetar a aproximação do 
diabo e dos seus espíritos malignos. 
Dá-me a Tua força para reconhecer e 
resistir às suas tentações (Tiago 4:7).

• Agora estou a confiar em Ti, Se-
nhor, para a minha salvação. Que eu 
possa ter uma segurança da salvação 
alegre e confiante, para que a minha 
vida possa atrair almas perdidas para 
Ti.

• Querido Pai, tantas pessoas nas 
igrejas deste mundo têm apenas a reli-
gião. Não conhecem Jesus e a Sua graça 
salvadora. Por favor, envia o Teu Espí-
rito Santo para as convencer dos seus 
pecados e para as conduzir a Jesus. Faz 
com que elas fiquem cansadas de me-
ras cerimónias. Que elas possam ter 
fome da verdadeira presença de Deus 
na sua vida.

• Senhor, oramos por aqueles que 
se encontram em prisões espirituais 
e mentais, para que sejam libertos do 
sentimento de culpa e de outros cati-
veiros.

• Senhor, por favor, suscita moder-
nos estudantes valdenses, dispostos a 
servir-Te em lugares difíceis. 

• Por favor, suscita missionários 
corajosos, dispostos a trabalhar entre 
os 746 grupos de pessoas presentes nos 
20 países do Médio Oriente.

• Oramos pelo Movimento dos 1000 
Missionários da Divisão Norte Ásia-Pa-
cífico e da Divisão Sul Ásia-Pacífico. 
Que estes jovens possam ser capacita-
dos para fazerem o trabalho de Deus.

• Oramos pelos 202 milhões de pes-
soas nas 41 cidades menos alcançadas 
da Divisão Sul Ásia-Pacífico, para que 
conheçam Jesus.

• Oramos pelos jovens que estão 
a viver perigosamente para o Senhor 
através de Um Ano em Missão e da Mis-
são Caleb.

• Também oramos pela nossa lista 
de sete ou mais pessoas [nomeie-as, se 
for apropriado].

 • Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Bendita segurança, nº 240.

Eu creio, nº 265.

Suas promessas, nº 268.

A fé em Deus, nº 270.
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VITÓRIA  
ATRAVÉS DO 

ESPÍRITO SANTO

“Digo, porém: Andai em 
Espírito, e não cumprireis 
a concupiscência da carne” 

(Gálatas 5:16).

» 10 DIAS DE ORAÇÃO WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORGDIA TRÊS14



“Não havia nada n’Ele [ Jesus] que 
correspondesse aos enganos de Sa-
tanás. Não pactuava com o pecado. 
Nem sequer num pensamento cedia à 
tentação. O mesmo pode dar-se con-
nosco. A humanidade de Cristo estava 
unida à divindade; estava preparado 
para o conflito mediante a presença 
interior do Espírito Santo. E veio para 
nos tornar participantes da natureza 
divina. Enquanto a Ele estivermos li-
gados pela fé, o pecado não mais terá 
domínio sobre nós. Deus toma-nos a 
mão da fé e leva-a a apoderar-se fir-
memente da divindade de Cristo, a 
fim de atingirmos a perfeição de ca-
ráter.” – Ellen G. White, O Desejado 
de Todas as Nações, p. 93, ed. P. SerVir.

Jerry era um trabalhador empe-
nhado. Ele passou a maior parte da 
sua vida adulta como um construtor 
de estruturas de aço, construindo pon-
tes e arranha-céus. Ele era a pessoa 
que andava centenas de metros aci-
ma do solo, sobre uma estreita viga de 
aço, para soldá-la a outra viga de aço. 
Mas, embora Jerry fosse talentoso e 
trabalhador, ele também prejudicava o 
seu corpo com álcool, tabaco, drogas, 
mulheres e um estilo de vida louco. 
Sempre que um Cristão vinha traba-
lhar na obra, Jerry perseguia-o verbal e 
emocionalmente, com a esperança de 
que ele desistisse de trabalhar ali. Jerry 
odiava o Cristianismo e os Cristãos. 

Ao aproximar-se dos 50 anos, Jer-
ry começou a ficar deprimido. Um dia, 
ele decidiu pôr fim à sua vida. Quando 
dirigia o carro para casa, tendo em vis-

ta suicidar-se, viu um placard da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia num dos 
lados da autoestrada. O Espírito Santo 
colocou um pensamento na sua men-
te: “Talvez eles possam ajudar-me.” 
Assim, Jerry estacionou no parque de 
estacionamento precisamente quando 
os alunos saíam da escola da igreja, ao 
fim de um dia de aulas. Aproximou-se 
do Diretor da escola e murmurou que 
necessitava de ajuda. O Diretor deu a 
Jerry o meu contacto e disse: “Este é o 
número de telemóvel do nosso Pastor. 
Por favor, telefone-lhe.” Quando Jerry 
me telefonou naquela noite, disse-me 
que estava metido em sarilhos e per-
guntou-me se eu podia ajudá-lo. Eu 
telefonei a um ancião e, juntos, fomos 
imediatamente a casa de Jerry.

Jerry contou-nos tudo e acrescen-
tou: “Nem posso acreditar que desci 
tanto a ponto de ter um Pastor no meu 
lar.” Ele disse que tinha experimentado 
tudo o que o mundo tem a oferecer, sem 
encontrar satisfação, pelo que decidira 
pôr fim à vida. Eu disse-lhe: “Jerry, tu 
não experimentaste tudo, porque não 
experimentaste Jesus.” “Tem razão”, ele 
sorriu, maliciosamente. “Eu não expe-
rimentei Jesus. Então, o que tenho de 
fazer para experimentar Jesus?” Eu par-
tilhei com ele a mensagem simples do 
Evangelho, e perguntei: “Há alguma ra-
zão para que não queiras receber Jesus 
na tua vida?” Jerry disse: “Não, porque, a 
não ser que Ele faça algo por mim esta 
noite, eu porei fim à minha vida.”

Convidando Jerry para se ajoe-
lhar connosco, pedi-lhe que repetisse 

TESTEMUNHO
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a minha oração. Logo depois de dizer-
mos ámen, Jerry agarrou o meu braço 
e disse: “Você viu aquilo?” “O quê?”, 
perguntei. “Precisamente quando disse 
‘ámen’, eu abri os olhos e vi um homem 
pairando sobre a minha cabeça com um 
olhar maligno no rosto, e, depois, ele 
desapareceu através do teto. Tem que 
acreditar em mim!” “Eu acredito, Jer-
ry”, respondi. “Como se sente agora?” 
Depois de um momento de reflexão, 
ele disse: “Sinto-me bem, muito bem. 
Já há muito tempo que não me sentia 
tão bem, se é que alguma vez me senti 
assim. O que me aconteceu?” Eu expli-
quei: “Jerry, acabaste de pedir a Jesus 
que entrasse na tua vida e perdoasse os 
teus pecados. Ele está agora a viver no 
teu coração. Aquele espírito maligno 
que viste estava a tentar que tu pusesses 
fim à tua vida, mas Jesus expulsou-o.”

Uma grande alegria encheu o lar 
de Jerry naquela noite, de tal forma 
que Jerry não conseguiu dormir. Ele 
percorreu o seu lar removendo todo o 
álcool, todas as drogas, todas as revis-
tas e tudo o mais que ele podia encon-
trar que fosse pecaminoso. Ele colocou 
todas essas coisas num saco de plástico 
e enterrou o saco num buraco de dois 
metros de profundidade no seu quin-
tal. No dia seguinte, ele dirigiu-se a 
um horto e comprou uma árvore para 
plantar em cima de todas as coisas que 
tinha enterrado. Quando vim visitá-lo, 
ele mostrou-me a árvore e disse-me: 
“Pastor, aquele buraco no solo e aque-
la árvore representam a minha vida. O 
velho Jerry está enterrado ali e aquela 
nova árvore de fruto representa o novo 
Jerry, porque estou agora a viver uma 
nova vida!”
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• João 16:8-11 – É a operação do Espí-
rito Santo que nos convence dos nossos 
pecados e nos leva a Jesus.

• Ezequiel 36:25 e 26 – Foi-nos 
prometido um novo coração, uma nova 
mente, uma nova vida.

• II Coríntios 5:17 – Se alguém está 
em Jesus Cristo, nova criatura é. As coi-
sas velhas já passaram.

• João 8:36 – Pode ser realmente 
livre através de Jesus Cristo.

• I Tessalonicenses 4:3 – É a vonta-
de de Deus que caminhe vitorioso sobre 
o pecado.

• Romanos 6:14 – O pecado já não 
terá domínio sobre si.

• Mateus 5:29 e 30 – Separe-se de 
todos e de tudo o que o tente a pecar.

• Romanos 12:21 – Substitua as 
pessoas e as coisas negativas por pes-
soas e coisas positivas.

• Gálatas 5:19-26 – Os desejos ma-
lignos da carne podem ser dominados 
pelo fruto do Espírito.

Cada dia, ao nos virarmos para Je-
sus e ao orarmos, recebemos o Seu per-
dão e a Sua graça. Tal como os filhos de 
Israel saíam diariamente para receber 
o maná do Céu, também nós renovamos 
diariamente a nossa relação com Jesus, 
o Pão da Vida (João 6:58). Mediante a 
presença do Espírito Santo, agindo na 
nossa vida, confessamos os nossos pe-
cados a Deus, aceitamos a justiça de 
Cristo em nosso favor e somos capaci-
tados para resistir às tentações do dia-
bo (Gálatas 5:16).   

“Não havia nada n’Ele [ Jesus] 
que correspondesse aos enganos 
de Satanás. Não pactuava com 
o pecado. Nem sequer num 
pensamento cedia à tentação.  
O mesmo pode dar-se connosco.”

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Senhor, eu sei que o Teu de-
sígnio para mim é que eu vença todo o 
pecado na Tua força. Por favor, enche-
-me com o Teu Espírito Santo e guia-me 
a toda a verdade (João 16:13).

• Em nome de Jesus e através do 
Seu sangue, eu repreendo Satanás e 
todos os seus espíritos malignos que 
procuram prejudicar a minha vida. Por 
favor, Senhor, expulsa o demónio da 
minha vida e do meu lar. Faz com que 
apenas a verdade e a justiça habitem 
comigo.

• Querido Pai, enche a minha vida 
com a presença do Espírito Santo. Que 
o Seu poder possa fluir através de mim 
para ministrar àqueles que ainda estão 
presos na armadilha do pecado. Trá-los 
a Jesus, para que as suas cadeias pos-
sam ser quebradas.

• Senhor, ajuda-nos a sermos pa-
cientes e bondosos, mostrando o Teu 
amor e a Tua misericórdia àqueles que 
nos inquietam ou acusam.

• Oramos por aqueles que cuidam 
de membros de família idosos ou doen-
tes. Dá-lhes paciência, força e amor.

• Senhor, por favor, alivia a ansie-
dade daqueles que têm uma doença em 
estado terminal. Dá-lhes coragem e 
paz em Jesus.

 • Oramos pelo Departamento da 
Escola Sabatina e do Ministério Pessoal 
de cada igreja local na sua ativida-
de de alcançar a sua comunidade pelo 
serviço amoroso, pelo estudo da Bíblia 
e pelo testemunho pessoal.

• Oramos pelo batismo do Espírito 
Santo para a nossa juventude e para os 
nossos líderes de jovens, tal como está 
prometido em Atos 1:8. E oramos espe-
cialmente pelas bênçãos de Deus para 

os jovens envolvidos em iniciativas de 
oração intercessória. 

• Senhor, por favor, indica-nos uma 
estratégia vinda de Ti para se alcançar, 
com as Mensagens dos Três Anjos, as 
Jericós do mundo e para que se condu-
za à salvação em Cristo as Raabes que 
vivem em cada cidade.

• Por favor, abençoa os 100 dias de 
oração (27 de março a 4 de julho), que 
terminarão na Sessão da Conferência 
Geral em 2020. Derrama o Teu Espírito 
Santo ao orarmos por sabedoria e pelo 
Teu regresso em breve.

• Também oramos pela nossa lista 
de sete ou mais pessoas [nomeie-as, se 
for apropriado].

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Toma, ó Deus, meu coração, nº 298.
Alvo mais que a neve, nº 205.
Mais perto da tua cruz, nº 289.
Eis uma fonte, nº 202. 
Ó Jesus, habita em mim, nº 203. 
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DIA QUATRO

O BATISMO  
DO ESPÍRITO 
SANTO

“E, estando com eles, 
determinou-lhes que não se 
ausentassem de Jerusalém, 
mas que esperassem a 
promessa do Pai, que (disse 
ele) de mim ouvistes. Porque, 
na verdade, João batizou 
com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito 
Santo, não muito depois destes 
dias” (Atos 1:4 e 5). 
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“Quando tiverem recebido o batismo 
do Espírito Santo, então compreende-
rão melhor as alegrias da salvação do 
que as tinham compreendido na vossa 
vida até então.” – Ellen G. White, Ma-
nuscript Releases, vol. 5, p. 231.

Visitei um homem que estava pres-
tes a falecer por causa de uma doença 
incurável. Orei e tentei encorajá-lo men-
cionando o amor e a misericórdia de 
Deus, mas, quando deixei o seu lar, fiquei 
chocado ao perceber o quão impotente 
me senti naquela situação – e o quão 
impotentes parecem ser tantos Cristãos. 
Ao comparar a minha vida e a vida de 
outros Cristãos com a vida dos Cristãos 
do Novo Testamento, o contraste foi 
chocante. Como resultado daquela visita, 
decidi estudar meticulosamente o tema 
do Espírito Santo na Bíblia. Acabei por 
estudar 273 textos nas línguas originais 
da Bíblia que falam diretamente da obra 
do Espírito Santo, e descobri mais de 
2000 citações nos escritos de Ellen G. 
White acerca do tema.

No meu estudo da Bíblia, descobri 
o batismo do Espírito Santo. Essa expe-
riência transformou a vida de Pedro, de 
Paulo e de todos os outros que recebe-
ram o Espírito de Deus na Sua plenitu-
de. Mesmo Jesus foi capacitado pelo Es-
pírito Santo, pois até o Espírito Santo ter 
descido sobre Ele, sob a forma de uma 
pomba, Ele permaneceu na carpintaria. 
Depois de o Espírito ter descido sobre 
Ele, Jesus realizou a obra do Messias.

Nas histórias da Bíblia, encontra-
mos sempre alguma evidência que in-
dica que o poder do Espírito Santo foi 

concedido. Numa sexta-feira à noite, por 
volta das 22:00 horas, a nossa filha de 
oito anos chamou pela mamã. Quando 
a minha mulher foi ao encontro da nos-
sa filha, eu decidi ir para o meu escritó-
rio para orar. Ao orar, senti a presença de 
Jesus entrar na sala. Comecei a falar com 
o Senhor com grande fervor e com ânsia 
pela presença do Seu Espírito na minha 
vida. Rapidamente vi Jesus à porta da 
minha igreja, colocando amorosamen-
te a Sua mão trespassada pelo cravo no 
ombro de cada membro de Igreja, com 
uma expressão acolhedora e cheia de 
graça no Seu rosto. Jesus perguntou-me: 
“Amas o Meu povo?” Eu podia dizer 
que os amava, mas tinha de admitir que 
alguns deles eram especialmente difí-
ceis de amar. As lágrimas começaram 
a correr pelo meu rosto enquanto con-
fessava o meu pecado. Depois, vi os pés 
trespassados pelo cravo sobre o púlpito 
em que eu pregava cada semana. Jesus 
disse: “Eu morri para poder perdoar e 
salvar as pessoas deste mundo. Estás a 
pregar o Evangelho, cada semana, com 
paixão pelas almas perdidas?” Eu podia 
dizer que era meu desejo pregar o Evan-
gelho com grande urgência para salvar 
os perdidos, mas senti-me tão indigno 
na Sua presença. As lágrimas correram 
pelo meu rosto ao confessar os meus 
pecados a Jesus. Depois, vi a coroa de 
espinhos imposta à Sua fronte. Ouvi 
Jesus afirmar: “Eu humilhei-Me até à 
morte de cruz. Buscas o louvor dos ho-
mens?” Eu podia ter dito que não queria 
o louvor dos homens, mas admiti, lacri-
mejante, que me debatia com o orgulho. 

TESTEMUNHO
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Senti-me completamente indigno e 
inaceitável na Sua presença, e as lágri-
mas correram ainda mais profusamente. 
Subitamente, Jesus pôs de lado parte do 
Seu traje e eu vi o Seu lado onde a lança 
O tinha perfurado. Ele disse: “Aqueles 
que vêm a mim, Eu nunca lançarei fora.”

Então, senti o amor e a aceitação 
total do Senhor, como nunca sentira 
antes. Soube que os meus pecados esta-
vam perdoados, e soube que tinha sido 
aceite por Ele. Estava a meditar naquela 
revelação quando ouvi a minha mulher 
descer as escadas; era meia-noite. Duas 
horas tinham parecido apenas alguns 
minutos. Eu não estava pronto para fa-
lar acerca do que tinha acontecido, pelo 
que voltei para a cama e virei as minhas 
costas para a porta, para que a minha 
mulher não visse que eu estava acorda-
do. Ao entrar no quarto, ela perguntou: 
“O que te aconteceu?” Eu respondi: “O 
que queres dizer?” Ela disse: “Sei que 

algo te aconteceu. Consigo ver isso. O 
que aconteceu?” Assim, contei-lhe tudo 
e a minha mulher saiu imediatamente 
para a sala de estar para orar sozinha. 
Pude ouvi-la pedir a Deus para tam-
bém ser abençoada. 

No sábado, senti o poder de Deus 
ao pregar o meu sermão. Várias pessoas 
tomaram decisões por Cristo nesse dia. 
Depois, um homem perguntou: “Pas-
tor, aconteceu-lhe algo na noite passa-
da?” Espantado, eu questionei: “Porque 
pergunta?” Ele disse-me: “Deve ter-lhe 
acontecido algo na noite passada. Du-
rante toda a sua pregação, vi um brilho 
na sua face.” Quando partilhei o que ti-
nha acontecido, ele disse: “Certamente o 
Senhor visitou-o.” Nesse ano, 37 pessoas 
entregaram a sua vida a Jesus. Nos anos 
que se seguiram àquela noite, centenas 
de pessoas têm tomado decisões em fa-
vor de Cristo. Que o Senhor Jesus possa 
ser louvado eternamente!

• Lucas 3:21 e 22 – Após o Seu batismo, 
Jesus orou para que o Espírito Santo 
viesse sobre Ele.

• Atos 1:5-8 – Receberá poder 
quando o Espírito Santo vier sobre si.

• Atos 2:1-4 – E todos foram cheios 
do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas.

• Atos 4:31 – A Igreja Primitiva re-
cebeu poder ao orar para que o Espírito 
de Deus viesse sobre ela.

• Atos 8:15-17 – Eles tinham sido 
batizados na água, no nome de Jesus; 
mas necessitavam do Espírito Santo.

• Lucas 11:11-13 – O batismo do Es-
pírito Santo é dado àqueles que O bus-
cam através da oração.

• Atos 5:31 e 32 – O Espírito Santo 
será dado àqueles que estão dispostos 
a obedecer.

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai, por favor batiza-me no 
Espírito Santo, para que eu possa, com 
sucesso, viver e amar em Teu favor.

• É meu grande desejo, Senhor 
Jesus, que possa representar-Te bem 
perante o mundo. Por favor, prepara 
o meu coração para receber o Espírito 
Santo e para partilhar o Teu amor com 
as pessoas na minha vida. 

• Por favor, conduz-me a toda a 
verdade para que eu possa fazer sem-
pre aquelas coisas que são agradáveis 
aos Teus olhos. Que o Teu Espírito me 
revele o que queres que eu saiba e o que 
queres que eu partilhe. Que as minhas 
convicções e as minhas preocupações 
com a Missão venham do Teu coração, 
e não das minhas tendências egoístas. 

• Oramos para que os nossos entes 
queridos que deixaram a fé se recordem 
do que é estar em comunhão Contigo e 
desejem unir-se de novo a Ti. Ajuda-os 
a sentirem e a aceitarem o Teu amor e o 
Teu perdão.

• Senhor, pedimos-Te a Tua pro-
teção para os missionários que traba-
lham em lugares perigosos.

• Oramos pelos 16 milhões de pes-
soas que habitam nas seis cidades me-
nos alcançadas da Divisão Sul do Pa-
cífico. Oramos pelo batismo diário do 
Espírito Santo sobre os membros da tua 
Igreja ao buscarem alcançar amoro-
samente aqueles que ainda não foram 
alcançados.

• Oramos para que o Espírito Santo 
nos ajude a saber como alcançar os 406 
milhões de pessoas que habitam nas 
105 cidades menos alcançadas da Divi-
são Norte Ásia-Pacífico. 

• Por favor, abençoa os Ministérios 
de Capelania Adventista na sua ação de 

mobilizar capelães e membros interes-
sados em ministrar àqueles que estão 
na prisão.

• Também oramos pela nossa lista 
de sete ou mais pessoas  [nomeie-as, 
se for apropriado].

 • Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Vem morar em mim, nº 596. 
Vive em mim, nº 155. 
Vem, Espírito divino, nº 156. 
Ó, vem, Espírito de amor, nº 154. 
Concede-nos o Espírito, nº 160.
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DIA CINCO

O FRUTO DO 
ESPÍRITO SANTO
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra 
estas coisas não há lei” (Gálatas 5:22 e 23).
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“É evidente que a verdade foi plantada 
no coração pelo Espírito Santo quan-
do Este é amado e apreciado, conside-
rado como um dom sagrado. O amor 
jorrará então no coração como um 
poço de águas vivas, jorrando para a 
vida eterna. Quando este amor está no 
coração, o obreiro não achará fadiga 
na obra de Cristo.” – Ellen G. White, 
Review and Herald, vol. 71, nº 7, 13 de 
fevereiro de 1894.

Um diácono na igreja, conhecido 
por ser um homem útil e influente, ti-
nha um sério problema de caráter, ape-
nas conhecido pela sua esposa e pelos 
seus filhos. No trabalho, ou no lazer 
com outros, ele era o homem mais con-
genial que se podia esperar encontrar. 
No lar, ele era frequentemente intolerá-
vel. Ele tornava-se taciturno e irritável. 
Por vezes, a sua ira incendiava-se e ele 
tornava-se num abusador emocional 
que punia severamente os seus filhos.

O diácono não ignorava a sua ne-
cessidade. Ele odiava-se por explodir 
emocionalmente quando se encontrava 

no lar. Ele percebia que estava a profes-
sar uma coisa em público e a viver uma 
vida diferente no lar. Por vezes, percebia 
que devia frequentar um curso de gestão 
da ira, mas temia as consequências de 
admitir o seu problema perante a igre-
ja. Ele também sabia que devia procurar 
aconselhamento, mas sentia repugnân-
cia pela ideia de ter de pagar a alguém 
para o escutar. O seu orgulho isolava-o 
da ajuda de que ele necessitava. Ele era 
um homem religioso, mas não um ho-
mem espiritual – ele necessitava de ser 
convertido e de ter a presença constante 
do Espírito Santo na sua vida.

Num outono, um pregador chegou 
à cidade e realizou uma série de reuniões 
de reavivamento. Por causa da sua posi-
ção na igreja, o diácono esteve presente 
em todas as reuniões, embora o seu co-
ração fosse de pedra. Muita oração tinha 
precedido estas reuniões e o Espírito 
Santo estava a agir de modo miraculoso. 
Uma jovem mulher renovou a sua re-
lação com Jesus e fez confissão pública 
dos seus pecados, pedindo as orações e o 
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apoio da congregação. Uma mulher que 
não era Cristã e que tinha vindo com 
uma amiga deu o seu coração a Jesus. 
Vidas foram transformadas à medida 
que as pessoas vieram à frente durante os 
apelos noturnos lançados pelo pregador.

Uma noite, perto do fim da série de 
pregações, o diácono levantou-se quando 
o apelo foi feito. Com lágrimas no rosto, 
ele avançou juntamente com outros que 
tinham respondido ao chamado de Deus 
dirigido ao seu coração. Na frente da 
igreja, ele caiu de joelhos, ergueu as mãos 
e disse em alta voz: “Deus, tem miseri-
córdia de mim, pecador!” As pessoas que 
conheciam o diácono ficaram espanta-
das por o ouvir fazer tal oração em pú-
blico, mas isso não era tudo. O diácono 
levantou-se, virou-se para a congregação 
e disse: “Eu tenho um terrível problema 
com a ira. Não sou o marido e o pai que 
deveria ser. Tenho de confessar os meus 
pecados, procurar ajuda e ser o homem 
no lar que todos vós me veem ser em pú-
blico.” Por esta altura, a sua esposa e os 
seus filhos estavam reunidos ao seu re-
dor, chorando e abraçando o seu marido 

e pai. Os membros da Igreja rodearam-
-no, o Pastor colocou as suas mãos sobre 
os ombros do homem, e que sessão de 
oração tiveram todos eles naquela noite!

O diácono foi fiel à sua palavra. 
Com a ajuda do Pastor, encontrou um 
conselheiro psicológico e também co-
meçou a frequentar aulas sobre gestão 
da ira. Mas o mais importante foi que 
começou a estudar semanalmente a Bí-
blia com o Pastor – não para compreen-
der a doutrina, mas para descobrir uma 
relação real com Jesus. O Espírito Santo 
abençoou o diácono e começou a enchê-
-lo com o fruto do Espírito. Não só a 
sua esposa e os seus filhos podiam ver a 
diferença, como os membros da Igreja 
e a comunidade também a podiam ver. 
O diácono estava em paz. Ele tornou-se 
num homem muito mais generoso. A 
sua bondade e o seu amor, especialmen-
te para com a sua esposa e os seus filhos, 
eram manifestos aos olhos de todos. A 
alegria e a bênção de Jesus, através da 
presença interior do Espírito Santo, 
transformaram o lar do diácono num 
pequeno Céu na Terra.

• Gálatas 5:19-23 – As obras da carne 
são eliminadas pelo fruto do Espírito 
Santo: amor, alegria, paz, paciência, 
benignidade, bondade, fé, mansidão e 
temperança.

• João 13:35 – As pessoas saberão 
que somos verdadeiros Cristãos pelo 
amor que demonstrarmos.

• I Pedro 1:8 – Iremos experimentar 
uma alegria inexprimível. 

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

• Filipenses 4:7 – A paz de Deus 
guardará o nosso coração e a nossa 
mente.

• II Coríntios 3:18 – Pelo poder do 
Espírito Santo, somos transformados à 
imagem de Jesus.

• João 7:38 – Rios de água viva cor-
rerão do nosso coração. 
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Jesus, quero refletir o Teu 
caráter perante todas as pessoas que 
conheço e para todos aqueles que eu 
encontro. Enche-me com o Teu Espírito 
Santo, e permite que o fruto do Espírito 
brilhe no meu coração.

• Por favor, ajuda-me a ser um 
Cristão mais autêntico no lar do que em 
qualquer outro lugar. Que aqueles que 
melhor me conhecem sejam os mais ca-
pazes de Te ver em mim. 

• Faz com que eu me torne num rio 
de bênçãos, à medida que partilho o 
Teu amor, a Tua alegria e a Tua paz com 
o mundo em que vivo. 

• Ao passar tempo na oração e no 
estudo da Bíblia, por favor batiza-me 
mais e mais com o Teu Espírito Santo. 
Que um suprimento infinito da Tua gra-
ça flua através de mim para um mundo 
ferido.

• Bendiz o Senhor, ó minha alma, e 
adora o Seu santo nome. Que a Sua ale-
gria encha a minha alma!

• Senhor, por favor, retempera o 
coração de todos os que estão exaus-
tos no ministério. Lembra-os de que 
eles estão a fazer a Tua vontade. Por 
favor, permite que vejam o fruto do seu 
trabalho, ainda que seja apenas uma 
alma.

• Senhor, lembramo-nos dos nos-
sos monitores da Escola Sabatina. Por 
favor, faz com que eles saibam o quão 
importante é o seu trabalho para as 
nossas crianças.

• Senhor, procuramos a Tua direção 
para os muitos Centros de Influência, 
para os programas de saúde e de famí-
lia e para os Clubes de Desbravadores 
ao redor do mundo.

• Senhor, por favor, mostra-nos 
como enviar mais literatura plena de 
verdade (impressa e digital) para as 
nossas comunidades. Oramos para que 
as pessoas a leiam e para que o Espírito 
Santo as convença da verdade bíblica. 

• Por favor, suscita Colportores-
-Evangelistas, estudantes voluntários, 
escritores, especialistas de media e 
apoiantes financeiros para espalharem 
palavras de esperança e de vida.

• Oramos pela nossa lista de sete 
nomes. Por favor, opera poderosamen-
te nestas vidas. Nós reclamamos a pro-
messa de I João 5:16.

 • Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Amor nos faz contentes, nº 238. 
Vem morar em mim, nº 596.
O Santo Espírito desceu, nº 157. 
Suave Espírito, nº 158.
Concede-nos o Espírito, nº 160.
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DIA SEIS

OS DONS DO 
ESPÍRITO 
SANTO

“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E 
há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há 

diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em 
todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que 

for útil” (I Coríntios 12.4-7).
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“A companhia do Espírito Santo de 
Deus é que prepara obreiros, tanto 
homens como mulheres, para se tor-
narem Pastores do rebanho de Deus.  
... Os que tiverem fé nesse divino Au-
xiliador [o Espírito Santo], hão de de-
senvolver-se. Serão dotados de poder 
para revestir de sagrada beleza a men-
sagem da verdade.” – Ellen G. White, 
Obreiros Evangélicos, pp. 96 e 97. 

O telefone tocou no meu escritório, 
em Albany, Oregon. “É o Pastor da Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia?”, pergun-
tou uma voz feminina. “É, sim”, respondi. 
“Tem de vir imediatamente ao hospital. 
Temos uma paciente que tem uma se-
vera arritmia cardíaca. Tememos que ela 
possa morrer, mas ela não nos deixa agir 
até que o Pastor da Igreja Adventista ore 
por ela. Ela insiste em que, se o Pastor 
da Igreja Adventista orar por ela, ela será 
curada. Por favor, venha rapidamente!”

Enquanto conduzia até ao hospi-
tal, orei: “Senhor, estou um pouco preo-
cupado com esta visita. A senhora está 
a dizer a toda a gente que, se o Pastor 
da Igreja Adventista orar por ela, ela fi-
cará melhor. Tu e eu sabemos que nem 
sempre decides curar alguém. O que 
dirão as enfermeiras e os médicos, se 
Tu não curares esta senhora?” Pareceu-
-me que o Senhor respondeu, dizendo: 
“Porque estás tão preocupado?” “Estou 
preocupado com a Tua reputação”, dis-
se eu. “Ora, vou deixar isto bem claro”, 
pareceu-me dizer o Senhor. “Tu estás 
preocupado com a Minha reputação?” 
“OK”, continuei eu, “percebo que isto 
pareça ser um pouco tolo, mas o que di-

rão as pessoas – o que dirá a senhora –, 
se Tu não a curares?” O Senhor disse ao 
meu coração: “A tua responsabilidade 
é seres obediente. A Minha responsa-
bilidade é cuidar da Minha reputação.” 
“Tens razão”, disse eu. “Confiarei que 
Tu farás o que sabes ser melhor.”

No hospital, encontrei-me com 
quatro enfermeiras no exterior do quarto 
da paciente. “Você é o Pastor Adventis-
ta?”, perguntou uma enfermeira. “Venha 
depressa, entre e ore, para que nós possa-
mos fazer alguma coisa!” Eu já sabia, pelo 
nome que a enfermeira me tinha dado, 
que esta paciente não era membro da mi-
nha igreja ou de outra igreja das redon-
dezas. Interroguei-me sobre a razão por 
que ela insistia em que um Pastor Ad-
ventista orasse por ela, mas este não era 
o momento de começar uma conversa. O 
monitor ligado ao seu coração indicava 
um batimento cardíaco irregular. Eu per-
cebi que ela estava envolvida num sério 
problema. Desloquei-me até ao lado da 
sua cama e peguei-lhe na mão direita. Ela 
virou-se ligeiramente, abriu os olhos e 
perguntou: “Você é o Pastor Adventista?” 
“Sim”, disse eu. “Se orar por mim, eu sei 
que serei curada”, respondeu ela.

Este não era o momento para um 
sermão ou para um estudo bíblico sobre 
a oração pelos doentes. Eu simplesmente 
perguntei: “Irmã, está disposta a permi-
tir que Jesus decida o que vai acontecer 
aqui, hoje?” “Oh, sim, Pastor”, disse ela, 
“mas eu sei que, se orar por mim, serei 
curada”! Assim, fechei os meus olhos e 
pedi ao Senhor no Céu para mostrar o 
Seu poder e a Sua misericórdia em favor 
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TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

desta senhora. Pedi-Lhe que glorificasse 
o Seu nome perante as enfermeiras e os 
médicos do hospital, para que a cura des-
ta senhora pudesse ser um testemunho 
para muitas pessoas. E pedi ao Senhor 
para a curar, se essa fosse a Sua vontade, 
se isso trouxesse glória ao Seu nome, e se 
isso fosse para bem da senhora. Eu ter-
minei a minha oração em nome de Jesus 
e disse: “Ámen.” Ao abrir os meus olhos, 
olhei para o monitor cardíaco e vi que 
indicava um ritmo perfeito! A senhora 
agarrou a minha mão com vigor e afir-
mou: “Sinto-me bem. Estou curada! Eu 
sabia que, se o Pastor Adventista orasse 
por mim, ficaria bem!”

Lembrei-me de como Jesus tinha 
tratado com experiências semelhantes 
na Sua vida, pelo que disse: “Irmã, a tua 
fé curou-te!” Dei graças a Deus, e saí do 
quarto. Uma enfermeira disse: “Pode-
mos avançar agora?” Eu respondi: “Sim, 
mas penso que ela já não necessita de 
vocês.” Os olhos das enfermeiras abri-
ram-se de espanto, e precipitaram-se 
para o quarto. Eu não sei dizer o que 
aconteceu a seguir, porque vim embo-
ra. Não queria que as enfermeiras ou a 
senhora olhassem para mim como se 
eu a tivesse curado. O dom da cura foi 
concedido, pelo Espírito Santo, àquela 
senhora, naquele momento.

• I Coríntios 12:9 – É descrito o dom de 
curar. O Senhor tem muitas formas de 
curar pessoas, e Ele quer conceder o Seu 
poder de curar através do Seu povo.

• Efésios 4:11-13 – O Espírito Santo 
quer dar muitos dons ao Seu povo. Deus 
tem um plano também para si.

• Lucas 5:17 – O poder do Senhor 
deve estar presente para curar.

• I Coríntios 14:1, 13 – Deseje os 
dons espirituais, e ore para que os pos-
sa receber.

• Apocalipse 1:10 – Quando o Espí-
rito Santo vem sobre nós, podemos ou-
vir Deus de um modo novo e poderoso.
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Aqui estou eu, Senhor. Usa-me ao Teu 
serviço. Enche-me com o Teu Espírito e 
equipa-me com os Teus dons.

• Querido Jesus, quero fazer a di-
ferença em Teu favor neste mundo. Não 
estou contente por apenas me sentar 
na igreja. Dá-me o poder do Teu Espí-
rito através dos dons que escolheres 
para mim, para que eu possa derrotar o 
poder do pecado neste mundo.

• Senhor, aumenta os nossos dons 
através da educação, da formação, da 
experiência e da oração. Nós dedica-
mos-Te todos os nossos talentos, e pe-
dimos humildemente que acrescentes 
a Tua bênção sobrenatural, para que o 
Evangelho possa avançar com poder.

• Oramos pelas 8000 escolas Adven-
tistas com cerca de dois milhões de alu-
nos. Que estas escolas ensinem sempre 
a verdade bíblica e conduzam os jovens 
para a Missão e para o Serviço.

• Senhor, dá-nos sabedoria para 
alcançarmos com o Evangelho as cul-
turas seculares que não estão interes-
sadas na religião. Faz com que o Teu 
Espírito Santo derrube as muralhas que 
cercam os corações seculares.

• Oramos pelos grupos de pessoas 
na Ásia que não têm antecedentes cris-
tãos. Dá-nos sabedoria especial para ir-
mos ao encontro das suas necessidades.

• Senhor, por favor, inspira os  
Adventistas do Sétimo Dia ao redor 
do mundo a orar, como nunca oraram 
antes, pela chuva serôdia do Espírito 
Santo. Pedimos-te o cumprimento das 
promessas de Joel 2, Oseias 6 e Atos 2.

• Mostra-nos como satisfazer as 
necessidades práticas e espirituais dos 
refugiados. Que a nossa Igreja possa 

ser conhecida pelo amor por todas as 
pessoas, independentemente de quem 
elas são ou de onde vieram.

• Oramos pelos 541 grupos de pes-
soas dos 18 países da Divisão Sul Áfri-
ca-Oceano Índico. Por favor, condu-las 
para a verdade bíblica.

• Também oramos pela nossa lista 
de sete ou mais pessoas [nomeie-as, se 
for apropriado].

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Tu és fiel, Senhor, nº 35.
O mundo é de meu Deus, nº 36.
Minha esperança, nº 253.
Fé é a vitória, nº 261.
De Ti careço, ó Deus, nº 394. 
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DIA SETE

ORANDO NO 
ESPÍRITO 
SANTO

“Com toda a oração e súplica, orando 
em todo o tempo no Espírito e para isto 

vigiando com toda a perseverança e súplica 
por todos os santos” (Efésios 6:18, ARA).
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“Cristo, o nosso Mediador, e o Es-
pírito Santo estão constantemente a 
interceder em favor do Homem, mas 
o Espírito não pleiteia por nós como 
faz Cristo, que apresenta o Seu san-
gue, derramado desde a fundação do 
mundo; o Espírito opera no nosso 
coração, extraindo dele orações e pe-
nitência, louvor e ações de graças. A 
gratidão que flui dos nossos lábios é 
o resultado do toque do Espírito nas 
cordas do ser, em santas recordações, 
despertando a música do coração.”  
– Ellen G. White, Comentário Bíblico 
ASD, vol. VI, p. 1199.

Orar é desafiador. Nós não pode-
mos ver Deus e a maior parte de nós 
raramente, se é que alguma vez, ouve 
Deus. Não O podemos tocar e, por 
vezes, parece que é difícil encontrar 
respostas. Também temos muitas per-
guntas sobre como funciona a oração 
ou sobre a razão por que, por vezes, ela 
parece não funcionar. 

Lembro-me de orar quando era 
jovem e de ficar cada vez mais frustra-
do. Eu ficava frequentemente sonolen-
to (por orar de cabeça baixa e de olhos 
fechados) e, por vezes, a minha mente 
desviava-se para uma lista de coisas 
que tinha que fazer em vez de falar 
com o Senhor. Hinos como “Bendita 
Hora de Oração” eram para mim um 
mistério. “Como é que alguém conse-
gue orar durante uma hora? Eu mal 
consigo orar durante 15 minutos.” De 
facto, uma pesquisa mostra que o tem-
po médio que os Pastores empregam 
em oração, por dia, é de cerca de 7 a 10 

minutos! Eu sentia-me culpado. Entre 
todas as coisas em que um Pastor deve 
estar empenhado, a oração é a mais 
importante de todas. 

Enquanto estudava minuciosa-
mente o tema do Espírito Santo, cru-
zei-me com este texto: “E, da mesma 
maneira, também o Espírito ajuda as 
nossas fraquezas; porque não sabe-
mos o que havemos de pedir, como 
convém, mas o mesmo Espírito in-
tercede por nós, com gemidos inex-
primíveis” (Romanos 8:26). Eu não 
compreendi plenamente este versí-
culo naquele momento, mas era cla-
ro que o Espírito Santo me ajudaria 
a orar. Esse pensamento começou a 
transformar a minha vida de oração. 
Deus tinha prometido que me ajuda-
ria a orar, pelo que comecei a recla-
mar essa promessa com todo o meu 
coração. Quando ficava sonolento, 
reclamava a promessa. Quando a 
minha mente vagueava, reclamava a 
promessa. Gradualmente, a qualida-
de das minhas orações e a quantidade 
do tempo que empregava em oração 
melhoraram. Além disso, ao passar 
mais tempo em oração, os meus de-
safios pessoais eram ultrapassados ou 
desapareciam, e começaram a acon-
tecer milagres. Eu não posso explicar 
a razão, mas parece-me ser verdade: 
o tempo empregue em oração é tão 
importante como a qualidade daquilo 
que dizemos em oração. 

Embora a oração ainda seja, por 
vezes, um desafio, descubro que o 
tempo passa mais rapidamente e já 
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ALGUMAS IDEIAS PRÁTICAS PARA MELHORAR  
A SUA VIDA DE ORAÇÃO:

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

• Ore percorrendo a Escritura. Leia um 
texto e ore ao Senhor acerca do que 
acabou de ler.

• Use música. O Hinário e outros 
livros de música sacra contêm muitas 
orações. Use essas orações para o aju-
darem a saber o que quer dizer. Cantar é 
outra forma de orar.

• Ore num lugar que tenha ar fresco 
e que esteja livre de distrações.

• Registe as suas orações num diá-
rio. Muitas pessoas gostam de escrever 

• Judas 20 – Construímos a nossa fé 
orando no Espírito Santo.

• Efésios 6:18 – Orem no Espírito 
com toda a oração e súplica.

• Lucas 6:12 – Jesus ficava toda a 
noite em oração.

• Lucas 11:11-13 – O Espírito Santo 
vem em resposta à oração.

• I Timóteo 2:1 – Orar é a coisa mais 
importante que podemos fazer.

não tenho problemas com a sonolência 
ou com o vaguear da mente. Eu sei que 
Deus ouve as minhas orações e sei que Ele 
responderá no Seu tempo e no Seu modo 
perfeitos. Assim, biblicamente falando, 

orar no Espírito significa exercer es-
forço humano para melhorar o nosso 
tempo passado em oração, ao mesmo 
tempo que confiamos que o Espírito 
Santo nos inspira e nos capacita.

as suas orações e descobrem que isso 
as ajuda a clarificar os pensamentos e 
a exprimirem-se com mais minúcia.

• Encontre um parceiro de oração 
com quem possa orar pessoalmente ou 
por telefone.

• Frequente as reuniões de oração 
(na igreja ou no lar de alguém) ou co-
mece uma reunião de oração.

• Faça uma lista de coisas de que 
necessita de falar com Deus.

• Lucas 22:43 – O auxílio divi-
no fortalecerá as nossas orações, tal 
como aconteceu com Jesus.

• Génesis 32:24 – Jacob lutou com 
Deus. Por vezes, a oração parece-nos 
ser um trabalho duro.

• Lucas 18:1 – Seremos abençoa-
dos, se persistirmos em oração sem 
perdermos a determinação.

• Zacarias 12:10 – O Espírito de 
graça e oração será derramado sobre 
nós e sobre as nossas famílias.
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai, faz de mim uma pessoa 
de oração e usa-me para abençoar as 
pessoas da minha vida. Por favor, der-
rama o Teu Espírito Santo sobre mim e 
dá-me poder.

• Senhor, por favor, repreende Sa-
tanás e os espíritos malignos que que-
rem manter-me em cativeiro. Dá-me a 
vitória sobre os meus pecados através 
do poder do Teu sangue.

• Por favor, salva os nossos filhos e 
netos. Envia cada anjo que o Céu pode 
dispensar para os guiar para a vida 
eterna. Quebra o poder de Satanás so-
bre eles, ajuda-os a verem a Tua bon-
dade e dá-lhes um espírito de arrepen-
dimento.

• Abençoa os nossos Pastores, 
evangelistas e membros ao redor do 
mundo com um espírito de oração. Que 
a voz unida do Teu povo suba ao Céu 
num coro poderoso de louvor e inter-
cessão.

• Senhor, oramos para que protejas 
as crianças e os adolescentes vulnerá-
veis. Pedimos-Te que os guardes da-
queles que os procuram explorar.

• Pedimos-Te que suscites missio-
nários urbanos para implantar igrejas 
nos 806 grupos de pessoas dos 20 países 
da Divisão Inter-Europeia.

• Por favor, suscita um exército de 
obreiros para implantar igrejas nos 948 
grupos de pessoas dos 38 países da Di-
visão Inter-Americana.

• Senhor, por favor, conduz as de-
cisões da Igreja na Sessão da Conferên-
cia Geral de 2020. Que os delegados, os 
líderes e os visitantes sejam cheios de 
um espírito de reavivamento e de amor.

• Nós erguemos perante Ti os sete 
nomes que escrevemos nos nossos car-
tões. Traz estas pessoas para mais per-
to de Ti.

 • Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Bendita hora de oração, nº 419.

Chuvas de bênçãos, nº 159.

Jardim de oração, nº 418.

Santa hora de oração, nº 414.

O jardim de oração, nº 418. 
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SUBMISSÃO 
AO ESPÍRITO 
SANTO

“Portanto, eu vos digo: 
Todo o pecado e blasfémia 
se perdoará aos homens; 
mas, a blasfémia contra 
o Espírito Santo não será 
perdoada aos homens” 
(Mateus 12:31).
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“Ninguém precisa de considerar o pe-
cado contra o Espírito Santo como 
uma coisa misteriosa e indefinível. O 
pecado contra o Espírito Santo é o 
pecado da recusa persistente em aten-
der aos convites ao arrependimento.” 
– Ellen G. White, Comentário Bíblico 
ASD, vol. V, pp. 1217 e 1218.

Até mesmo pessoas cheias do Es-
pírito cometem erros por vezes. Abraão, 
Moisés, David e Pedro tiveram todos 
defeitos de caráter e falhas momen-
tâneas na hora da tentação. Mesmo 
Jesus foi tentado (Mateus 4), embora 
nunca tenha cedido à tentação. Assim, 
simplesmente pelo facto de estarmos a 
caminhar no Espírito neste momento 
não significa que estamos para além da 
possibilidade de cometermos erros, e 
um erro não é a mesma coisa do que 
endurecer o nosso coração no pecado.

Uma certa mulher, nos seus últimos 
anos, tinha-se tornado psicologicamente 
calejada, desencorajada e irada. Ela tinha 
pouca tolerância para os outros, exceto 
para os seus amigos mais próximos de 
outras épocas. Quando vinham visitas à 
igreja, ela frequentemente fazia comen-
tários ofensivos sobre os seus filhos, so-
bre a sua roupa ou sobre qualquer outra 
coisa. Membros recentemente batizados 
ou outros membros eram ofendidos pe-
las suas críticas rudes. Alguns ficaram 

tão desencorajados que não voltavam à 
nossa igreja. Eu ignorava tudo isto, até 
uma determinada reunião de anciãos. Eu 
perguntei aos anciãos se sabiam a razão 
por que as pessoas não voltavam à nossa 
igreja. Vários deixaram pender a sua ca-
beça em silêncio. Finalmente, um ancião 
disse algo: “Pastor, temos uma senhora 
na nossa congregação que não consegue 
controlar a sua língua. Ela faz mexericos 
e critica quase toda a gente. É por isso 
que as pessoas não voltam à nossa igreja.” 
“Há quanto tempo isso dura?”, pergun-
tei. “Há muitos anos”, foi a resposta. “Por 
que razão ainda ninguém fez algo sobre 
isso?”, continuei. “Alguns Pastores tenta-
ram, mas nunca há uma mudança nela.” 
“Isto simplesmente não pode continuar”, 
disse eu, “pelo que eis a minha proposta. 
Eu irei visitar esta senhora e exigir que 
ela mude o seu comportamento dentro 
de duas semanas. Se ela não estiver dis-
posta a mudar, então o seu nome será 
trazido à próxima Reunião de Conse-
lho para disciplina. Vocês, os anciãos, 
apoiam-me nisto?” Os anciãos apoiaram 
o plano unanimemente. 

Fiz os preparativos para visitar a 
senhora em questão. “Eu sei porque está 
aqui”, disse ela quando me sentei na sua 
sala de estar. “Sabe?”, respondi. “Sim”, ela 
continuou, “veio para falar comigo sobre 
o modo como eu falo com as pessoas”. 

TESTEMUNHO
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TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

“É exatamente isso”, disse eu, “mas como 
é que o sabia?” “Sabia porque dois ou-
tros Pastores já vieram ao meu lar para 
falar exatamente acerca da mesma coi-
sa.” “E isso serviu para alguma coisa?”, 
questionei. “Não, não serviu.” “Porquê?”, 
perguntei. “Porque eu tenho o direito de 
dizer o que julgo ser o melhor e as pes-
soas são por de mais sensíveis. Elas têm 
os seus sentimentos à flor da pele.”

Eu falei-lhe sobre o comporta-
mento cristão, usando versículos como 
Efésios 4:29-31, mas a mulher estava 
decidida a não mudar. Com uma oração 
no meu coração, eu disse: “Tem duas 
semanas para mudar o seu comporta-
mento ou eu serei forçado a levar o seu 
nome ao Conselho de Igreja para ação 
disciplinar, e tenho o apoio de todos os 
anciãos quanto a isto.” “O Pastor não 
fará isso!”, exclamou ela. “Oh, sim, fa-
rei, a menos que decida alterar o modo 
como fala com as pessoas.” “Não creio 
que os anciãos o apoiem nisso”, disse 
ela. “Eles já me deram o seu apoio, pelo 
que pode certificar-se junto deles, se 
quiser, mas é assim que as coisas estão”, 

afirmei. Esta revelação levou a mulher a 
recostar-se e a refletir solenemente em 
silêncio. Eu disse de modo gentil: “To-
dos nós a amamos e queremos que seja 
parte da nossa congregação, mas este 
comportamento tem de mudar.”

No sábado seguinte, ela não veio à 
igreja. Os amigos dela evitaram-me. Eu 
sabia que todos eles estavam a debater-se 
com a situação. No outro sábado, quan-
do as duas semanas que lhe foram dadas 
estavam prestes a acabar, ela veio à igreja. 
Eu fui ao encontro dela para a saudar.  
O rosto dela estava sóbrio, mas ela to-
mou-me a mão e segurou-a com firmeza. 
“Pastor”, disse ela, “pensei sobre tudo o 
que me disse. Quero que saiba que agora 
vejo claramente que tenho estado errada 
durante todos estes anos. Espero que me 
perdoe e tenciono pedir perdão aos an-
ciãos e ao resto da igreja. Com a ajuda 
de Deus, serei uma mulher diferente”. 
Os seus olhos brilharam com lágrimas, 
ao admitir isto, e eu fico feliz de poder 
dizer que ela foi fiel à sua promessa. As 
pessoas começaram a voltar à igreja e a 
congregação cresceu rapidamente.

• Mateus 12:31 e 32 – A blasfémia é des-
culpar o pecado e tomar o lugar de Deus 
(Marcos 2:7-11; João 10:33).

• Hebreus 6:4-6 – Pessoas verda-
deiramente convertidas têm a capaci-
dade de se desviar de Jesus.

• Hebreus 4:7 – O melhor momento 
para se obedecer à voz do Espírito San-
to é a primeira vez em que Ele nos fala.

• Atos 7:51 – Não resista à orienta-
ção e aos avisos do Espírito Santo.

• Lucas 13:34 – Entregue a sua vida 
a Jesus antes que seja tarde de mais, 
como aconteceu com a Sua amada Je-
rusalém.
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai, que eu possa sempre ou-
vir a Tua voz. Perdoa-me quando fui 
teimoso. Abre os meus olhos e os meus 
ouvidos para discernir a Tua vontade e 
para dar-me coragem para obedecer.

• Querido Jesus, perdoa-me a dor 
que Te causei quando não estive dis-
posto a abandonar os meus pecados. 
Por favor, não retires o Teu Espírito 
Santo de mim e suaviza o meu coração 
para que ele receba a Tua instrução.

• Por favor, perdoa a nossa Igreja 
quando os seus membros não têm es-
cutado a Tua voz na Bíblia. Ajuda-nos, 
como congregação, a purificarmo-nos 
do pecado e a restaurarmos a presença 
do Teu Espírito entre nós.

• Cria em nós um coração puro, ó 
Deus, e renova em nós um espírito reto. 
Não nos lances fora da Tua presença 
e não nos retires o Teu Espírito Santo. 
Restaura em nós a alegria da Tua sal-
vação. Então, nós ensinaremos aos 
pecadores os teus caminhos e eles se 
converterão a Ti (Salmo 51).

• Pai, intercedemos por aqueles 
que podem ser vítimas das circunstân-
cias ou que podem estar controlados 
por dependências. Por favor, quebra 
as cadeias que os prendem! Que nós os 
possamos reconquistar para Ti através 
do nosso amor e do nosso cuidado.

• Por favor, ensina-nos a procla-
mar as crenças fundamentais da nos-
sa Igreja com clareza, criatividade e 
autenticidade bíblica. Que o amor de 
Jesus esteja no centro de tudo em que 
acreditamos.

• Pedimos-Te para preparares jo-
vens para implantar igrejas nos 789 

grupos de pessoas dos nove países da 
Divisão Norte-Americana. 

• Pedimos-Te para suscitares mis-
sionários médicos para implantar igrejas 
nos 830 grupos de pessoas dos 11 países 
da Divisão Centro-Oeste Africana.

• Pedimos-Te para suscitares 
guerreiros de oração para intercederem 
pelos 2568 grupos de pessoas dos qua-
tro países da Divisão Sul da Ásia.

• Pedimos-Te para suscitares no-
vos líderes de jovens e para abençoares 
a nossa iniciativa de formação para a 
Liderança Jovem Sénior (LJS).

• Obrigado, Pai, por enviares o Es-
pírito Santo para converteres as sete 
pessoas da nossa lista de oração.

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Minha entrega, nº 287.

Tudo entregarei, nº 294.

Seguindo a Jesus, nº 474.

Jesus, eu venho a Ti, nº 277.

Pai, eu me achego a Ti, nº 286.
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DIA NOVE

A OBRA DO 
ESPÍRITO SANTO
“E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que 
tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. 
... E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, 
para que não sejas participante dos seus pecados e para que 
não incorras nas suas pragas” (Apocalipse 18:1, 4).
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“A operação interior do Espírito San-
to, eis a nossa grande necessidade. O 
Espírito é todo divino na Sua ação e 
demonstração. Deus quer que tenham 
a graciosa dotação espiritual; então tra-
balharão com um poder de que antes 
nunca estiveram conscientes. O amor 
e a fé e a esperança estarão sempre 
presentes. Podem sair com fé, crendo 
que o Espírito Santo vos acompanha.”  
– Ellen G. White, Evangelismo, p. 299.

Um dia, acontecerá um grande 
reavivamento entre o verdadeiro povo 
de Deus espalhado por toda a Terra. O 
Espírito Santo descerá com grande po-
der. Este movimento do Espírito San-
to foi comparado, nos tempos bíblicos, 
com a chuva serôdia que caía no Mé-
dio Oriente, amadurecendo as searas e 
levando à colheita (Zacarias 10:1). Um 
dia, o povo de Deus sairá para partilhar 
a sua fé de todas as formas possíveis. 
Milagres serão realizados através do po-
der de Cristo. Milhares, talvez milhões, 
serão salvos. A obra do Espírito Santo é 
salvar os perdidos, e não há maior ale-
gria do que participar nessa obra.

Um sábado, Lance e a sua esposa, 
Renae, vieram à nossa igreja Adventista 
do Sétimo Dia pela primeira vez. Al-
guém tinha deixado o livro Estudos Bí-
blicos à porta de sua casa. Devido a de-
terminadas situações da sua vida, Lance 
e Renae decidiram ver o que o livro tinha 
a dizer. Ao passarem os olhos pelo livro, 
notaram o tema do Sábado, o qual real-
mente suscitou o seu interesse. Eles es-
tudaram minuciosamente aquela secção 
e ficaram convencidos de que necessita-

vam de encontrar a Igreja que tinha pu-
blicado aquele livro. Tendo reparado que 
tinha sido publicado pelos Adventistas 
do Sétimo Dia, localizaram a nossa igreja 
e fizeram-nos uma visita no sábado se-
guinte. Lance mostrou o livro Estudos Bí-
blicos e perguntou: “A vossa Igreja publica 
este livro?” “Sim, publica!”, respondi eu. 
“Ótimo”, continuou Lance, “temos mui-
tas perguntas. Há alguma possibilidade 
de vir ao nosso lar para nos dar estudos 
bíblicos?” É claro que eu lhe assegurei 
que teria todo o prazer em o fazer.

Quando os visitei, descobri que 
Lance, Renae e os seus dois miúdos 
tinham vindo a ansiar por grandes mu-
danças na sua vida. Eles tinham-se tor-
nado vítimas do álcool e da droga e o 
seu casamento estava a ser afetado por 
isso. Eu sabia que eles necessitavam do 
poder libertador de Jesus. Ao partilhar 
o Evangelho, orando constantemente 
no meu coração pelo auxílio divino, 
podia ver que o Espírito Santo estava 
a convencê-los profundamente. Eu ter-
minei a apresentação do Evangelho e 
perguntei: “Há alguma razão que vos 
impeça de darem a vossa vida a Jesus?” 
Eles responderam que ficariam muito 
felizes pelo perdão e pela salvação em 
Jesus. Ajoelhámo-nos em oração nes-
se mesmo momento e eu conduzi-os 
numa oração de confissão e de aceita-
ção de Jesus como Senhor e Salvador. 
Com lágrimas, eles repetiram a oração 
após mim, e levantámo-nos alegres. 
O poder milagroso do Espírito Santo 
era claramente evidente. Os dois eram 
agora filhos de Deus. 

TESTEMUNHO
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Quando cheguei para mais um en-
contro, na semana seguinte, mal tinha 
dado três passos na sala de estar quando 
Lance perguntou: “Pastor, o que pensa 
sobre fumarem-se cigarros? Pensa que é 
algo que um Cristão deva fazer?” Eu su-
geri que estudássemos o assunto do estilo 
de vida saudável naquela noite, o que fi-
zemos em seguida. Em resultado daquele 
estudo bíblico, e das minhas visitas poste-

• Mateus 28:19 e 20 – Cada seguidor de 
Jesus deve fazer o que puder para espa-
lhar o Evangelho da salvação.

• João 16:13 – Quando o Espírito San-
to está a operar, as pessoas serão atraí-
das para a verdade da Palavra de Deus.

• Atos 4:29-31 – Os membros da 
Igreja Primitiva pediram a Deus que os 
enchesse com o Espírito Santo, de modo 
que eles pudessem proclamar a Palavra 
de Deus com ousadia.

• Efésios 4:11 e 12 – Os dons do Es-
pírito Santo são destinados a equipar 

os Cristãos para a obra do ministério e 
para a edificação da Igreja.

• Atos 9:36-42 – O propósito dos 
milagres é dar provas às pessoas para 
crerem em Jesus.

• Marcos 16:15-18 – Ide por todo o 
mundo, curai os doentes, pregai a men-
sagem, demonstrai o caráter de Deus a 
toda a gente.

• Isaías 6:8 – Eis-me aqui, Senhor. 
Envia-me. 

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

riores, Lance e Renae foram libertos das 
cadeias que Satanás tinha usado para os 
escravizar. Em breve, estavam batizados 
e ambos se tornaram poderosos auxilia-
res na Causa de Cristo, partilhando o 
seu testemunho e dando estudos bíblicos 
a membros da família e a amigos. Eles 
também começaram a participar na obra 
do Espírito Santo, espalhando o Evange-
lho ao seu redor. Que milagre! 
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai do Céu, faz-me Teu servo 
e ajuda-me a partilhar a mensagem do 
Teu amor e da Tua salvação. 

• Pela Tua graça, Senhor, eu de-
dico-me a formar-me e a equipar-me 
para partilhar o Evangelho da forma 
que Tu escolheres para mim.

• Batiza-me com o Teu Espírito 
Santo, de modo que eu seja impulsio-
nado desde o meu interior para ultra-
passar obstáculos e temores. Permite 
que eu seja um canal do Teu poder e da 
mensagem salvífica do Cristo crucifica-
do e ressurreto.

• Abençoa os esforços dos Pas-
tores, dos Obreiros Bíblicos, dos pro-
fessores e dos evangelistas de todo o 
mundo. Enche-os com grande poder e 
autoridade. Que milhões de filhos Teus 
e de filhas Tuas sejam salvos este mes-
mo ano.

• Por favor, permite que a nossa 
família revele o Teu amor no nosso lar 
e na nossa comunidade. Pedimos-Te 
que tragas harmonia ao nosso lar, que 
cures relações quebradas, que protejas 
os vulneráveis de abusos e que reveles 
o Teu poder santificador em situações 
aparentemente desesperadas.

• Que os membros da nossa Igre-
ja ao redor do mundo se alimentem da 
Palavra de Deus cada dia. Que possa-
mos também buscar-Te diariamente 
em oração pessoal. Lembra-nos de que, 
sem Ti, nada podemos fazer.

• Pedimos-te que suscites enfer-
meiras e médicos para implantarem 
novas igrejas entre os 1978 grupos de 
pessoas existentes nos 22 países da Di-
visão Centro-Este Africana. 

• Oramos pelos 49 milhões de pes-
soas que habitam nas 19 menos alcan-
çadas cidades da Divisão Transeuropeia.

• Senhor, por favor, permite que a 
nossa juventude não só pregue o ser-
mão, mas também seja o sermão. Pe-
dimos-te que abençoes o Dia Global 
da Juventude e a  iniciativa do Envolvi-
mento Total da Juventude.

• Oramos pelas sete pessoas na 
nossa lista de oração. Dá-lhes um co-
ração que Te conheça, como diz a Tua 
Palavra em Jeremias 24:7.

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

A doce história, nº 54.

Cristo nos conclama, nº 307.

Brilha no meio do teu viver, nº 308.

Havemos de colher, nº 312.

Ao mundo vou contar, nº 321.
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DIA DEZ

PERMANECER NO 
ESPÍRITO SANTO

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que f ique 
convosco para sempre. ... Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. ... 
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele morada” ( João 14:16, 18, 23).
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“Ao vos erguerdes pela manhã, acaso 
experimentais o senso da vossa impo-
tência, a vossa necessidade de forças 
vindas de Deus? E humilde e since-
ramente expondes as vossas necessi-
dades ao celeste Pai? Se assim for, os 
anjos anotam-vos as orações, e se as 
mesmas não partirem de lábios fin-
gidos, quando estiverdes em risco de 
errar inconscientemente, de exercer 
uma influência que leve outros a errar, 
o vosso anjo da guarda estará ao vos-
so lado, impulsionando-vos a seguir 
a melhor direção, escolhendo as pa-
lavras para proferirdes e influencian-
do-vos as ações.” – Ellen G. White, 
Mensagens aos Jovens, p. 90.

Um sábado, eu estava de pé, junto 
da pia da cozinha, no nosso salão de 
reuniões, a lavar os pratos após uma 
refeição comunitária. Uma jovem es-
tudante visitante vinda da Rússia es-
tava a limpar os pratos. Eu sabia que 
ela não era Cristã, pelo que orei silen-
ciosamente, pedindo orientação divi-
na sobre como aproveitar este tempo 
em que estávamos juntos a tratar da 
louça. “Tenho uma pergunta para ti, se 
não te importares de responder”, disse 
eu. “Claro que não, qual é?”, ela res-
pondeu. “Por que razão há tantas pes-
soas na Rússia que não são Cristãs?”, 
perguntei. “Mas valia que me pergun-
tasse porque não sou Cristã”, disse ela, 
com um sorriso. “Está bem”, disse eu 
também de um modo jovial, “porque 
não és Cristã?” “Eu simplesmente não 
tenho qualquer prova para a existên-
cia de Deus”, disse ela assertivamente.  

Depois, perguntou: “Porque é que 
você é Cristão?” “Porque tenho muitas 
provas!”, respondi. Ela riu-se e disse: 
“Está bem, mas então quais são as suas 
provas?” Em resposta, dei-lhe o meu 
testemunho sobre o que Deus tinha 
feito por mim.

“Tenho para ti uma experiência, 
se estiveres disposta a tentá-la”, disse. 
“Creio que, se realizares esta experiên-
cia, encontrarás provas para a existên-
cia de Deus. Gostaria que passasses 
algum tempo dos próximos 30 dias a 
ler o livro de João. Se acabares antes de 
terminarem os 30 dias, simplesmente 
recomeça a leitura. Também gostaria 
que orasses a Deus sem que mais nin-
guém saiba. Fala com Ele sobre coisas 
que só tu sabes e pede-Lhe algo que 
apenas tu sabes que estás a pedir, de-
pois vê o que acontece.” “Muito bem”, 
aceitou ela, “isso parece ser fácil. Será 
uma experiência interessante”.

Como estudante estrangeira, ela 
devia acompanhar a sua família de aco-
lhimento aonde quer que esta fosse, 
para experimentar a cultura america-
na. Portanto, semana após semana, ela 
vinha à igreja, porque isso era o que a 
sua família de acolhimento fazia. Duas 
semanas após ela ter começado a expe-
riência, dirigi-me a ela na igreja, e per-
guntei-lhe: “Então, como está a correr 
a experiência?” Ela estava séria, mas 
agradada, ao responder: “Não enten-
do o que se está a passar. Ainda tenho 
duas semanas pela frente, mas já não 
tenho a certeza de que posso dizer que 
Deus não existe.” “Que bom”, respondi.  

TESTEMUNHO
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“Continua. Estou certo de que en-
contrarás mais provas da existência de 
Deus, se mantiveres a tua mente aber-
ta.” Ela sorriu e agradeceu-me, ao sair 

da igreja naquele dia. Ela voltou para a 
sua casa na Rússia antes dos 30 dias se 
completarem, mas eu sei que ela e Deus 
estavam a conhecer-se melhor!

• II Pedro 1:21 – O Espírito Santo inspi-
rou a Bíblia. Quando a lemos e a acei-
tamos, permanecemos na Sua pre-
sença e na presença de Jesus e do Pai  
(João 14:23).

• Lucas 11:11-13 – Nós aumenta-
mos o poder do Espírito Santo em nós e 
ao nosso redor quando oramos e pedi-
mos a Deus pela Sua presença.

• Atos 2:1-4 – O Espírito Santo quer 
que partilhemos o que Deus nos ensinou e 
como Ele nos abençoou. Ele quer que todas 
as pessoas, em toda a parte, sejam salvas.

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE OS QUAIS ORAR

• I Timóteo 2:1-4 – Quando oramos, 
o Espírito Santo abençoa o mundo ao 
nosso redor e traz pessoas à salvação.

• Atos 5:31 e 32 – Ao obedecermos 
ao que Deus nos disse para fazer, au-
mentamos a presença e a bênção do 
Espírito Santo na nossa vida.

• Romanos 8:26 – O Espírito Santo 
quer ajudar-nos a tornarmo-nos pes-
soas de oração. As bênçãos certamente 
se seguirão (II Crónicas 7:14).

1. Simplesmente empregamos tempo 
no estudo da Bíblia com uma mente e 
um coração abertos. Jesus é a Palavra 
(João 1:14; 14:6-9), e se O temos visto, 
temos visto o Pai. Além disso, foi o Es-
pírito Santo que inspirou a Palavra de 
Deus (II Pedro 1:21). Assim, ao lermos 
a Bíblia e ao crermos nos seus ensinos 
e nas suas promessas, somos transfor-
mados à imagem de Jesus (II Coríntios 
3:18).

2. Em seguida, ao orarmos a Deus, 
abrindo o nosso coração a Ele como a 

COMO É QUE PERMANECEMOS NA PRESENÇA DO 
PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO?

um amigo, o Espírito Santo aproxima-
-Se de nós, o nosso coração é abranda-
do e o nosso espírito é preparado para 
enfrentar os desafios que estão diante 
de nós. Ao orarmos, o poder de Satanás 
sobre nós é quebrado, e somos capazes 
de vencer as suas tentações com o po-
der de Deus.

3. Finalmente, ao obedecermos à 
Bíblia e ao partilhá-la com outros, so-
mos atraídos para mais perto do cora-
ção de Deus, e o nosso ser interior fica 
em paz (Mateus 11:28-30).
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ORAÇÕES SUGERIDAS:

• Querido Pai celestial, cria em mim 
uma fome da Tua Palavra, para que me 
deleite em passar tempo Contigo. Ao ler 
a Bíblia, dá-me uma compreensão cla-
ra do Teu caráter e da Tua vontade para 
a minha vida.

• Jesus, por favor, envia o Espíri-
to Santo para a minha vida e torna-me 
numa pessoa de oração. Transforma-
-me num poderoso intercessor, para que 
muitas pessoas possam ser salvas e li-
bertas das cadeias de trevas de Satanás.

• Que a minha mente e o meu cora-
ção estejam sempre sintonizados com a 
Tua vontade. Faz com que eu caminhe 
em perfeita obediência aos Teus man-
damentos e ao resto da Tua Palavra.

• “Toma-me, ó Senhor, como todo 
Teu. Deponho todos os meus planos aos 
Teus pés. Usa-me hoje no Teu serviço. 
Habita em mim, e permite que todo o 
meu trabalho seja feito em Ti” (Ellen 
G. White, O Caminho para a Esperança,  
pp. 71 e 72, ed. P. SerVir).

• Senhor, nós elevamos perante Ti 
os nossos líderes de Igreja ao redor do 
mundo. Por favor, concede-lhes sabe-
doria ao tomarem decisões importan-
tes e ao conduzirem o Teu povo.

• Oramos pelos nossos filhos. Por 
favor, capacita-os para que se colo-
quem ousadamente ao Teu lado quan-
do encontrarem obstáculos e pressões. 
Ajuda-os a realizarem escolhas sábias 
e a defenderem a verdade (Isaías  
44:3 e 4).

• Oramos pelas famílias que vivem 
num mundo cheio de caos, mágoa e 
confusão.

• Senhor, que um poderoso reavi-
vamento da primitiva piedade varra a 
Tua Igreja nestes dias finais. Que pos-
samos defender a verdade, ainda que 
caiam os céus.

• Oramos pelos sete nomes na nos-
sa lista. Por favor, mostra a cada uma 
destas pessoas o quanto Jesus a ama.

• Pedidos de oração locais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinos Sugeridos:

Dia-a-Dia, nº 359.

Cada momento, nº 370.

Bem junto a Cristo, nº 392.

Desponta o Sol, nº 24.

Fixa teus olhos no Mestre, nº 360.
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