
 

 

 

 

Dia 11 – 06 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 11) 
 

“"Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. 

Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será 

aberta”. Mateus 7:7-8 

 

“Assim como o arco nas nuvens é formado pela união da luz solar e da chuva, assim o 

arco-íris que circunda o trono representa o poder conjunto da misericórdia e justiça. Não 

é só a justiça que deve ser mantida; pois isto apagaria a glória do arco-íris da promessa 

sobre o trono; os homens poderiam ver somente a penalidade da lei. Se não houvesse 

justiça nem punição, não haveria estabilidade para o governo de Deus. É a mistura de 

juízo e misericórdia que torna completa a salvação. […]”. 

Maranata, O Senhor Vem!, 1977, p. 324 

 

1. Ore pela crise de saúde em andamento nos Estados Unidos e na Europa. Ore para 

que os profissionais médicos possam obter os suprimentos adequados necessários. 

 

2. Ore por profissionais de saúde, profissionais de segurança e serviços essenciais dos 

governos em todo o mundo que tenham contraído o COVID-19 enquanto cumpriam 

seus deveres e serviços a terceiros. Ore por cura para eles. 

 

3. Ore por aqueles que vivem sozinhos durante esta pandemia de saúde, por aqueles 

que lutam contra o medo e por aqueles que sentem a dor do isolamento. Ore para que 

eles descubram que não estão sozinhos, mas que Jesus está ao seu lado. 

 

4. Ore por todas as igrejas da sua região que possam ter sido fechadas por causa do 

vírus. Ore para que as congregações encontrem maneiras de permanecer “unidas” por 

meio da transmissão ao vivo na Internet e testemunhando de maneiras apropriadas de 

“distanciamento social”, e que muitos mais sejam atraídos para a verdade por causa 

deste período de crise. 

 

5. Ore para que Deus reacenda nova paixão nos corações de Seu povo - nova paixão 

por Sua Palavra, por oração e por missão! 


