
 

 

 

 

Dia 20 – 15 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 20) 

 

Deus é fiel! 
 

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele 

não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando 

forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar”.  

(1 Coríntios 10:13) 

 

“Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos. Como representante do homem 

Ele Se aproximou de Deus nas provas e tentações. Enfrentou a força intensa de Satanás. 

Cristo experimentou as mais vis tentações e as venceu em favor do homem. É 

impossível que o ser humano seja tentado acima do que pode suportar enquanto se apoia 

em Jesus, o infinito Conquistador”. 

No Deserto da Tentação, p. 27 

 

Perguntas do coração: 

Você sente que está lidando com mais do que pode suportar? Deus promete que não vai 

nos dar mais do que podemos suportar, por isso, se você se sentir oprimido, reivindique 

a promessa de 1 Coríntios 10:13. Reivindique a promessa de Filipenses 4:13 e  

Salmo 61:2. Conforte-se hoje nas promessas da Palavra de Deus. 

 

Relatório de Louvor: Em toda a Europa (e provavelmente em muitos lugares do 

mundo), os jovens que não frequentam a igreja estão se tornando ativos em grupos on-

line de estudo da Bíblia. Louvamos ao Senhor por esse crescente interesse em Deus e 

em Sua Palavra! 

 

1. Ore para que ainda mais jovens tenham interesse em aprender a estudar suas 

Bíblias. Ore para que haja um grande reavivamento entre nossos jovens. 

 

2. Ore por nossos jovens em todo o mundo, que estão participando dos 100 Dias de 

Oração liderados pelo Departamento de Jovens da Associação Geral e pelo 

departamento de Ministérios da Criança. Ore para que nossos jovens aprendam 

que quando oramos, Deus ouve e responde a oração. 

 

3. Ore pelos professores enquanto lutam para dar aulas on-line. Ore para que Deus 

lhes dê sabedoria sobre como utilizar a tecnologia que é benéfica para todos. Ore 

por sabedoria e paciência. 

 



4. Ore por aqueles que estão quebrantados, por aqueles que perderam entes queridos 

recentemente e por aqueles que lutam isoladamente para sentir que Deus ainda 

está próximo. 

 

5. Ore por resistência para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão 

na linha de frente da luta contra a pandemia de COVID-19. 


