
 

 

 

 

Dia 19 – 14 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 19) 

 

Olhe para Jesus! 
 

“De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e 

aguardo com esperança”. (Salmo 5:3) 

 

“Reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não os deixar pousar nas 

dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará em sua vida. Em breve haverá de 

ver a Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo; e tudo o que restará a 

fazer será estender-Lhe sua fé simples, e permitir-Lhe que o guie. Enchendo-se de 

confiança, pela fé em Jesus, o resultado será uma maravilhosa esperança. A luz que 

brota do Calvário dará uma demonstração do apreço que Deus tem por uma só pessoa, e 

pela consideração desse apreço você será levado a refletir essa luz para o mundo. Um 

grande nome entre os homens é como letras rabiscadas na areia; mas um caráter puro é 

de duração eterna”. 

Testemunhos para a Igreja, v. 5, p. 552 

 

Perguntas do coração: 

Qual é a primeira coisa que você faz todas as manhãs? Você vê as notícias, seus e-mails 

ou mídias sociais? Você começa a pensar em todos os seus problemas? Ou você admira 

Jesus? No dia de hoje, assuma um novo compromisso de olhar para Jesus, ao invés de 

olhar para baixo para as suas provações. Olhe para Jesus em busca de esperança, em vez 

de recorrer ao mundo secular em busca de encorajamento. 

 

Relatório de Louvor: Nos últimos trinta dias, mais de cem mil arquivos foram 

baixados do site de oração do departamento de Reavivamento e Reforma da Associação 

Geral. Nos países de Língua Portuguesa são centenas de milhares de pessoas recebendo 

e compartilhando o material para oração. No Brasil, a comunidade dos surdos está 

participando ativamente através do conteúdo em LIBRAS disponível no site 

(surdosadventistas.com.br). Os irmãos com deficiência visual e não-alfabetizados 

também estão participando através do material em áudio. Louvamos ao Senhor porque 

muitas pessoas estão reconhecendo sua necessidade espiritual e procurando crescer em 

sua caminhada com Deus. Também louvamos ao Senhor porque milhares de grupos de 

oração estão começando em todo o mundo como resultado dessa crise do COVID-19. 

 

1. Ore pelos membros da igreja em toda a Alemanha, França, Espanha, Itália e 

Bélgica. Essas áreas ainda estão lutando para reduzir o vírus. Ore por conforto 

para aqueles que sofreram perdas. 

 

https://surdosadventistas.com.br/


2. Ore por membros da igreja em todo o Oriente Médio, especialmente no Irã e 

Israel. Ore por aqueles que vivem apertados em quartos pequenos, com pouco ar 

fresco e sem poder se exercitar. 

 

3. Ore por seus vizinhos que talvez não conheçam Jesus. Ore por maneiras de 

compartilhar a esperança de Jesus com eles, talvez através do evangelismo por 

whatsapp ou outros recursos on-line úteis. 

 

4. Ore por aqueles em sua própria igreja ou comunidade que estão lutando contra o 

COVID-19 neste momento. Ore para que a mão curadora de Deus esteja sobre 

eles. 

 

5. Ore para que todos sejamos fiéis mordomos e devolvamos o dízimo. Embora os 

tempos sejam difíceis, a Bíblia nos diz que aqueles que honram a Deus, Ele os 

honrará. (1 Samuel 2:30) 

 


