
 

 

 

 

Dia 25 – 20 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 25) 

 

Regozijando-se na Palavra 
 

“Quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi; elas são a minha alegria e o 

meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos”. (Jeremias 15:16) 

 

“Não há nada mais calculado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. 

Nenhum outro livro é tão potente para elevar os pensamentos, para dar vigor às 

faculdades, como as verdades amplas e enobrecedoras da Bíblia. Se a palavra de Deus 

fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma amplitude de espírito, uma 

nobreza de caráter e uma estabilidade de propósito que raramente é vista nestes 

tempos”. Educação, p. 58. 

 

Perguntas do coração: 

O que tem sido especialmente significativo ou trouxe alegria a você em seu estudo da 

Palavra recentemente? Tire um tempo para compartilhar essa alegria com alguém hoje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Louvor: Esperava-se que a cidade de Nova York estivesse superlotada em 

hospitais, sem camas e sem ventiladores suficientes. Mas, apesar de estarem muito 

cheios, ainda resta algum espaço nos hospitais, e louvamos ao Senhor que eles 

não ficaram sem ventiladores. Esta é uma resposta para a oração. 

 

 

1. Ore por aqueles que trabalham em posições de segurança, como policiais e outros. 

À medida que a agitação civil aumenta devido ao bloqueio em certas partes do 

mundo, ore por proteção para esses homens e mulheres. 

 



2. Ore pelos antigos territórios da Divisão Euro-Ásia da União Soviética, que 

incluem países como Rússia e Sibéria. Ore para que, apesar da dificuldade em 

testemunhar, sejam desenvolvidos novos métodos eficazes de alcançar as pessoas. 

 

3. Ore pelos países afetados na janela 10/40. Ore para que Deus providencie as 

pessoas para compartilhar Seu amor. Ore também para que os governos permitam 

que as pessoas obtenham comida ou trabalhem em seus campos para cultivar 

alimentos. Milhões na Índia estão presos e não podem sair de suas casas, o que 

significa que muitos estão morrendo de fome. 

 

4. Ore por sabedoria para os líderes da igreja, pois eles precisam tomar decisões 

significativas para o futuro como resultado da crise econômica que estamos 

enfrentando atualmente. 

 

5. Ore por sabedoria em como cortar despesas sem prejudicar as pessoas e ainda 

manter o trabalho e a missão essenciais da igreja em progresso. 


