
 

 

 

 

Dia 12 – 07 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 12) 
 

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face 

e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e 

curarei a sua terra”. 2 Crônicas 7:14 

 

“Os membros de nossas igrejas precisam ser convertidos, para se tornarem mais 

espirituais. Uma corrente de crentes fervorosos na oração deveria cercar o mundo. Que 

todos orem com humildade. Alguns vizinhos podem se reunir para orar pelo Espírito 

Santo. Aqueles que não podem sair de casa, se reúnam com seus filhos e se unam para 

aprender a orar juntos. Eles podem reivindicar a promessa do Salvador: ‘Onde dois ou 

três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles”. 

Review and Herald, 3 de janeiro, 1907, parágrafo 4 

 

1. Ore para que saibamos como igreja o que significa andar humildemente diante de 

Deus e diante um do outro. Ore para que Ele nos ensine a orar, como se arrepender e 

que a cura aconteça quando buscarmos a Deus de todo o coração. 

 

2. Ore para que Deus nos ajude como povo a entender o que significa ter uma mente 

mais espiritual e como criar uma corrente de oração em todo o mundo. 

 

3. Ore pelos membros da igreja que vivem na Associação do Sul da Inglaterra em 

Londres. Ore para que, em meio a essa pandemia ao invés de fechamento de igrejas, 

haja crescimento da igreja, maior comprometimento com Deus e Seu serviço, além 

de pontualidade e consistência no atendimento. 

 

4. Orem para que nossos jovens em toda a Europa voltem à igreja e para que os pais 

sejam fortes exemplos positivos, levando seus filhos à igreja. 

 

5. Ore para que todas as pessoas, independentemente de sua idade, sexo, título ou 

status social, reconheçam que devem ser testemunhas e mensageiras do amor de Deus 

para um mundo moribundo. 


