
 

 

 

 

Dia 21 – 16 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 21) 

 

Vamos falar de Fé 
 

“Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde 

com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em 

cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus”. (Salmo 20:6-7) 

 

“A Palavra de Cristo como nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos 

permitamos falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito, se o 

fizermos. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias, 

damos prova de fé doentia e débil. Falemos e procedamos como se a vossa fé fosse 

invencível. O Senhor é rico em recursos; pertence-Lhe todo o mundo. Pela fé olhemos 

para o Céu. Contemplemos Aquele que tem luz e poder e eficiência”. 

Parábolas de Jesus, pp. 146-147 

 

Perguntas do coração: 

O que significa falar e agir com fé? Se nossa fé é fraca, como cultivamos uma fé mais 

forte? (Ver Romanos 10:17). Compartilhe com alguém hoje uma experiência em que 

Deus aumentou sua fé ou conte a alguém um testemunho sobre uma oração respondida. 

 

Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor pela mensagem de saúde que Ele nos deu, 

que nos capacita a ser mais fortes no combate às enfermidades. Louvamos ao Senhor 

pelas muitas maneiras pelas quais Ele está nos permitindo compartilhar esta mensagem 

de saúde com outras pessoas. 

 

1. Ore para que Deus continue a nos ajudar a ser um povo de forte fé, pois sabemos 

que há muito mais provações difíceis pela frente. 

 

2. Ore pelo derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, para que a obra 

possa terminar e possamos ir para casa. 

 

3. Ore por sabedoria para pastores e administradores, enquanto procuram consolar, 

encorajar e liderar em meio ao caos. 

 

4. Ore para que nós, como povo, façamos o possível para viver os princípios de 

saúde que nos ensinaram que nosso corpo pode ter um sistema imunológico forte. 

 

5. Ore para que o amor de Deus nos encha tanto, nos mova, quebre nossos corações 

novamente e assim compartilhemos este amor com aqueles que não têm 

esperança. 


