
 

 

 

 

Dia 17 – 12 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 17) 

 

As maiores vitórias! 
 

“E clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me honrará”. (Salmo 50:15) 

 

“As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus, não são o resultado de 

elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência, ou abundância de meios; elas 

são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando, com sincera e angustiosa fé, 

os homens se apegam ao forte braço do poder”. 

Obreiros Evangélicos, p. 259 

 

Perguntas do coração: 

Se sabemos que obtemos nossas maiores vitórias por meio da oração e do tempo 

dedicado ao estudo da Palavra de Deus, por que estamos tão hesitantes em dedicar um 

tempo para orar e estudar a Bíblia? Que atividades ou distrações estão atrapalhando sua 

comunhão pessoal com Deus? 

 

Relatório de Louvor: Na cidade de Toowoomba (130 mil hab.), em Queensland, 

Austrália, existem duas igrejas, Toowoomba Central e Glenvale. O Pr. Casey Wolverton 

é o pastor da Igreja de Glenvale. Quando o COVID-19 chegou e as igrejas foram 

fechadas, no primeiro sábado, eles realizaram o culto normalmente, mas sem ninguém 

nos bancos e o transmitiram pelo Facebook e Youtube. Novecentas (900) pessoas 

assistiram ao culto. A estação de rádio local ouviu o que os adventistas estavam 

fazendo, então a estação de rádio fez contato com a Igreja Adventista perguntando se 

eles poderiam gravar o culto adventista e transmiti-lo no dia seguinte (domingo) para 

uma audiência de 130 mil pessoas. Sem a crise do COVID-19, é muito improvável que 

isso tivesse acontecido. Louvado seja Deus! 

 

1. Ore para que mensagens especiais de esperança possam continuar sendo 

transmitidas por toda a cidade de Toowoomba, em Queensland, Austrália. Ore 

pelos membros da igreja em toda a Austrália, para que eles possam encontrar 

maneiras de continuar a ser uma luz para as pessoas ao seu redor. 

 

2. Ore por nossos muitos evangelistas colportores em todo o mundo que não podem 

mais ir de porta em porta. Ore para que Deus abra novos caminhos para esses 

obreiros dedicados compartilharem a verdade. E ore para que Deus atenda às 

necessidades deles. 

 

3. Ore por hospitais nos Estados Unidos que esperam ter a semana mais difícil ainda 

para lidar com a pandemia do COVID-19. Ore para que Deus intervenha. 



4. Ore pelos idosos, pelos imunocomprometidos e por outros membros de alto risco 

em sua igreja local. Ore para que a mão protetora de Deus esteja ao seu redor. 

 

5. Ore por aqueles que já perderam entes queridos por causa desse surto de 

coronavírus. Ore por coragem e força para que aqueles que experimentam a perda 

se apeguem a Deus. 


