
 

 

 

 

Dia 13 – 08 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 13) 
 

“Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército 

imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam 

para ti”. 2 Crônicas 20:12 

 

“O mundo é o cenário de nossas provações, nossas tristezas, nossas penas. Estamos aqui 

para suportar a prova de Deus. O fogo da fornalha deve arder até que nossa escória 

esteja consumida e saiamos como ouro purificado no cadinho da aflição. ... Luz provirá 

dessas trevas que às vezes lhe parecem incompreensíveis. “O Senhor o deu e o Senhor o 

tomou; bendito seja o nome do Senhor.” Jó 1:21. Seja esta a linguagem do seu coração. 

A nuvem de misericórdia paira sobre sua cabeça, mesmo na hora mais escura. Os 

benefícios de Deus a nós são numerosos como as gotas de chuva que caem das nuvens 

sobre a terra ressequida, para regá-la e refrigerá-la. A misericórdia divina repousa sobre 

você”. Nos Lugares Celestiais, 22 de setembro. 

 

1. Ore por aqueles que estão quebrados, por aqueles que perderam entes queridos 

recentemente e por aqueles que lutam para sentir que Deus ainda está próximo. 

 

2. Ore pelos membros da igreja que enfrentam desafios com a pandemia do COVID-

19 em todo o país do Canadá. Ore por força, paz e cura. Ore por reavivamento 

espiritual e que o evangelho avance por todo o Canadá como resultado desses tempos 

difíceis. 

 

3. Ore por amor altruísta e espírito de entrega na vida dos membros da igreja em todo 

o mundo. Ore para que aqueles que têm mais recursos compartilhem com aqueles que 

têm menos. 

 

4. Ore para que os membros da igreja em todo o mundo deixem de lado suas 

diferenças e se aproximem da comunhão cristã, pedindo a chuva serôdia. 

 

5. Ore para que os membros da igreja em todo o mundo assumam a responsabilidade 

pessoal de compartilhar o evangelho com as pessoas ao seu redor, após o 

cancelamento de grandes eventos evangelísticos. 


