
 

 

 

 

Dia 26 – 21 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 26) 

 

Guiado pela Palavra 
 

“Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: Pratique a 

justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus”. (Miquéias 6:8) 

 

“Estamos vivendo o período mais solene da história deste mundo. O destino das 

multidões da Terra está prestes a ser decidido. Nosso próprio bem-estar futuro e também 

a salvação de outras almas dependem do curso que seguimos agora. Precisamos ser 

guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve sinceramente perguntar: 

“Senhor, o que queres que eu faça?” Precisamos nos humilhar diante do Senhor, com 

jejum e oração, e meditar muito em Sua Palavra, especialmente nas cenas do 

julgamento. Devemos agora buscar uma experiência profunda e viva nas coisas de 

Deus. Não temos um momento a perder. Eventos de grande importância estão ocorrendo 

à nossa volta; nós estamos no terreno encantado de Satanás. Não durma, sentinelas de 

Deus; o inimigo está à espreita, pronto a qualquer momento, se você ficar relaxado e 

sonolento, saltar sobre você e fazer de você sua presa”. 

O chamado para se destacar, p. 69 

 

Perguntas do coração: 

Quando você está enfrentando uma decisão desafiadora, aonde recorre por sabedoria e 

conselho? Certamente, somos informados de que em uma multidão de conselheiros há 

sabedoria (ver Provérbios 11:14). Mas, além da sabedoria de nossos entes queridos ou 

daqueles a quem respeitamos, que princípios encontramos na Palavra de Deus para 

tomar decisões? (Ver Provérbios 3:5, 6; Provérbios 14:12; Mateus 6:33; Jeremias 33:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Louvor: A Divisão Sul-Americana apresentou, como nos últimos 50 anos, 

um programa especial de evangelismo da “Semana Santa” em toda a divisão na semana 

passada. Geralmente, pequenos grupos se reúnem em casas e igrejas, mas devido ao 

Coronavírus, a divisão ofereceu o programa completo on-line com muitos outros 

presentes. O tema era "Amor escrito com sangue" e apresentava programação especial 

para crianças, adolescentes, adultos e surdos através de um intérprete de Língua de 

Sinais. Louvamos ao Senhor pelas maneiras criativas em que os líderes da igreja estão 

ajudando a compartilhar o amor de Deus. 

 

1. Ore para que aqueles que descobriram o amor de Jesus pela primeira vez, nesses 

programas da Divisão Sul-Americana, possam desenvolver um relacionamento 

duradouro com Jesus, que só ficará mais bonito com o tempo. 

 

2. Ore para que todos usemos o tempo extra que temos em casa para estudar 

profundamente a Palavra de Deus e ensinar nossos filhos a estudar e amar a 

Palavra de Deus. 

 

3. Ore para que o povo de Deus continue sendo fiel com seus dízimos e ofertas, 

mesmo em meio aos atuais desafios econômicos. 

 

4. Ore por aqueles que estão lutando para pagar as contas e manter a comida na mesa 

devido aos desafios econômicos que a pandemia do COVID-19 trouxe. Ore para 

que Deus continue a prover para Seus filhos e que haja muitos testemunhos da 

fidelidade de Deus para compartilhar nos próximos dias. 

 

5. Ore pelo trabalho da igreja no Líbano que Deus supra suas necessidades 

financeiras e ajude a missão da igreja a avançar. 

 


