
 

 

 

 

Dia 16 – 11 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 16) 

 

Ensina-nos a orar! 
 

“Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não 

conhece”. (Jeremias 33:3) 

 

“Chegamos a tempos sérios. Os eventos em nosso mundo exigem que todo seguidor de 

Cristo seja totalmente sincero em nosso relacionamento com Deus. Para fortalecer esse 

relacionamento e satisfazer nossas necessidades emocionais e espirituais, precisamos 

aprender o poder da oração. Devemos implorar ao Senhor, como os discípulos do 

passado, dizendo: ‘Senhor, ensine-nos a orar’.” 

Oração, p. 1 

 

Perguntas do coração: 

Podemos fazer parte dos 100 Dias de Oração e estar orando com nossos Pequenos 

Grupos de oração, mas realmente aprendemos o que significa orar? Alguma vez 

clamamos sinceramente como os discípulos clamaram a Jesus: "Senhor, ensina-nos a 

orar?" Se você não fez isso, por que não pede ao Senhor hoje: "Por favor, ensina-me a 

orar!" 

 

Relatório de Louvor: Embora a Semana Santa planejada para acontecer nas igrejas e 

nos Pequenos Grupos tenha sido cancelada, a Divisão Sul-americana em parceria com a 

TV Novo Tempo realizou uma série evangelística on-line com o Pr. Luís Gonçalves que 

acreditamos ter alcançado um número muito maior de pessoas. Famílias que talvez 

nunca teriam sido alcançadas de outra maneira. Mais uma vez, o que o inimigo 

pretendia para o mal, Deus transformou para o bem. 

 

1. Ore para que nós, como igreja, peçamos a Deus que envie o Espírito Santo e nos 

ensine a orar de maneira a receber respostas. 

 

2. Ore pelas pessoas que tomaram a decisão de estudar a Bíblia e de se batizar nos 

apelos do Pr. Luís Gonçalves na Semana Santa.  

 

3. Ore por profissionais médicos e hospitais da sua região que estejam tendo 

problemas com a falta de suprimentos de saúde. Ore para que Deus providencie o 

que é necessário para que nossos profissionais de saúde possam permanecer 

seguros. 

 



4. Ore para que mais pessoas possam ajudar a fazer máscaras e outros equipamentos 

de proteção e que as camas, ventiladores e instalações necessárias de saúde sejam 

adquiridos para acomodar os enfermos com os cuidados médicos necessários. 

 

5. Ore pelo Ministério Chinês na cidade de Cebu, nas Filipinas. Ore por proteção 

contra o Coronavírus para a igreja lá e para que mais chineses tenham um interesse 

ativo no estudo das Escrituras. 


