
 

 

 

 

Dia 14 – 09 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 14) 
 

“Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória 

que em nós será revelada”. Romanos 8:18 

 

“Mediante provas e perseguições, a glória - o caráter - de Deus se revela em Seus 

escolhidos. Os crentes em Cristo, odiados e perseguidos pelo mundo, são educados e 

disciplinados na escola de Cristo. Na Terra andam em veredas estreitas; são purificados 

na fornalha da aflição. Seguem a Cristo através de penosos conflitos; suportam a 

abnegação e passam por amargos desapontamentos; mas deste modo aprendem o que 

significam a culpa e os ais do pecado, e olham para ele com repulsa. Tendo sido 

participantes das aflições de Cristo, podem contemplar a glória além da obscuridade, 

dizendo: "Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar 

com a glória que em nós há de ser revelada. Rom. 8:18”. 

Atos dos Apóstolos, pp. 576-577 

 

1. Ore por uma visão celestial que possamos ver além da sepultura, além da dor, 

sofrimento e dificuldades desta vida, para ver a recompensa celestial que aguarda 

aqueles que são fiéis até o fim. 

 

2. Ore por sabedoria para pastores e administradores, enquanto procuram consolar, 

encorajar e liderar em meio ao caos. 

 

3. Orem por nossos filhos que estão fora da escola e especialmente por aqueles que 

precisam das refeições que recebem na escola. Ore para que Deus levante cristãos 

carinhosos que encontrem maneiras de alimentá-los durante esse período de crise. 

 

4. Ore para que o amor de Deus nos preencha, nos mova, quebre nossos corações 

novamente, para que o compartilhemos com aqueles que não têm esperança. 

 

5. Ore para que compreendamos e compartilhemos ativamente a mensagem de 

“Justiça pela Fé” e que descansemos na justiça de Jesus. 


