
 

 

 

 

Dia 18 – 13 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 18) 

 

Olhando além do que é visto 
 

“Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram”. 

(João 20:29) 

 

“Muitas vezes a vida cristã é assediada de perigos, e o dever parece difícil de se 

cumprir. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós, e atrás, servidão e 

morte. Todavia a voz de Deus nos diz claramente: Avante! Obedeçamos à ordem, 

mesmo que nossos olhos não possam penetrar as trevas. Os obstáculos que nos 

impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante, duvidoso. 

Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas, e não houver 

mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para lá das 

dificuldades, e lança mão do invisível, da própria Onipotência; portanto não pode ser 

iludida. Ter fé é apoderar-se da mão de Cristo em todas as emergências”. 

Obreiros Evangélicos, p. 262 

 

Perguntas do coração: 

É fácil acreditar no que vemos, mas e as coisas que não podemos ver? Quais são as 

maneiras pelas quais podemos aumentar nossa fé na Palavra de Deus, mesmo que ainda 

não tenhamos visto sua realização? É-nos dito que a fé é um presente. Baseado em 

Efésios 2:8 e Atos 3:16, onde conseguimos esse presente incrível? 

 

Relatório de Louvor: Em Papua Nova Guiné, evangelistas, pastores e pregadores 

voluntários não podem mais viajar pelo país para o evento de Envolvimento Total dos 

Membros, previamente agendado, que deveria ocorrer em maio. No entanto, as igrejas 

locais em Papua Nova Guiné já haviam se reunido no ano passado, realizando dezenas 

de milhares de estudos bíblicos e iniciando milhares de reuniões locais realizadas por 

voluntários e pastores. E eles já estão planejando outro grande impulso evangelístico 

para depois da pandemia do COVID-19. Novamente, o que o inimigo planejou para o 

mal, Deus está transformando para o bem. 

 

1. Ore pela proteção de Deus sobre o povo e o país da Papua Nova Guiné e pela 

liderança de Deus na tomada de decisões pelo governo de Papua Nova Guiné e 

seus profissionais de saúde enquanto eles lutam contra o COVID-19. 

 

2. Ore para que o que Deus faça em Papua Nova Guiné através dos membros da 

igreja local seja ainda mais bem-sucedido do que os planos originais que foram 

feitos. Ore para que não haja lutas tribais à medida que forem avançando. 

 



3. Ore pelos crentes que estão encarcerados em diferentes prisões ao redor do 

mundo. Ore por força para testemunhar aos companheiros de prisão durante esta 

crise. 

 

4. Ore por um pequeno centro de influência e missão adventista em uma das cidades 

da Suécia, para alcançar ainda mais pessoas, para que muitos venham conhecer 

Jesus e aceitá-Lo como seu Salvador. Ore por mais contatos e conversões de 

estudos bíblicos. 

 

5. Ore também pelas igrejas locais em toda a Suécia, que são pequenas e compostas 

principalmente por pessoas idosas. Ore para que Deus traga mais jovens para as 

igrejas na Escandinávia e que Ele proteja essas pequenas congregações durante 

esta pandemia do COVID-19. 


