
 

 

 

 

Dia 24 – 19 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 24) 

 

Com respeito à Sua Palavra 
 

“Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu 

coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes 

despojos”. (Salmo 119:161, 162) 

 

“A Bíblia é a voz de Deus falando conosco, com a mesma certeza de que poderíamos 

ouvi-la com nossos ouvidos. Se percebêssemos isso, com que reverência abriríamos a 

Palavra de Deus e com que sinceridade procuraríamos seus preceitos. A leitura e a 

contemplação das Escrituras seriam consideradas como uma audiência com o Infinito”. 

Um chamado para se separar, p. 69. 

 

Perguntas do coração: 

Você já leu um versículo da Bíblia e pensou: “Isso foi só para mim! Como Deus sabia 

do que eu precisava hoje?” Ao passar o dia hoje, pense em todas as razões pelas quais 

você pode se alegrar por causa da Palavra de Deus. De fato, escreva uma lista de razões 

pelas quais você é grato pela Palavra de Deus. Comece com: "Eu amo a Palavra de Deus 

porque... (e preencha o espaço em branco)". Se for difícil pensar no que escrever, leia o 

Salmo 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor que a igreja adventista na Guatemala 

encontrou uma maneira de distribuir cestas de alimentos com arroz, feijão, fubá, óleo, 

sal e açúcar a milhares de membros da igreja que estão sendo afetados por essa 

quarentena. Isso é evidência de membros da igreja que procuram compartilhar as cargas 

uns dos outros. 



1. Ore pela África enquanto lutam contra a pandemia de Coronavírus. Ore pelos 

membros da igreja que estão lutando por falta de cuidados de saúde adequados. 

Ore para que as taxas de infecção e morte não sejam as projetadas. 

 

2. Ore pelos milhares de grupos étnicos do mundo, que representam 69% da 

população da Terra, que ainda não tiveram uma apresentação clara de Jesus. Ore 

por novas maneiras inovadoras de alcançá-los durante esta crise. 

 

3. Ore por um espírito de arrependimento e humildade para todos nós em relação 

aos momentos em que não fomos pessoalmente fiéis a Deus em nossa vida e 

testemunho. 

 

4. Ore por um poderoso aumento de membros da igreja que servirão a Deus amando 

os outros e compartilhando ativamente a verdade bíblica com outros, incluindo 

aqueles de outras origens religiosas. 

 

5. Ore pelos agricultores que estão lutando para plantar ou colher colheitas sem os 

trabalhadores de apoio habituais, que foram proibidos de viajar. 

 


