
 

 

 

 

Dia 27 – 22 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 27) 

 

Preenchido pela Palavra 
 

“Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor 

todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua 
orientação no seu templo”. (Salmo 27:4) 

 

“Eu tenho um Salvador ressuscitado. Nele eu confio, e Ele nunca permitirá que eu seja 

confundido. Em seu nome eu triunfo. Ele é a minha justiça e a minha coroa de alegria. 

Ninguém aqui sinta que seu caso é inútil, pois não é. Você pode ver que é pecador e 

desfeito, mas é justamente por isso que você precisa de um Salvador. Se você tem 

pecados para confessar, não perca tempo. Esses momentos são dourados. 'Se 

confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos 

purificar de toda injustiça'. 1 João 1: 9. Os que têm fome e sede de justiça serão 

preenchidos, pois Jesus prometeu. Salvador precioso! Seus braços estão abertos para 

nos receber, e Seu grande coração de amor está esperando para nos abençoar”. 

Conselhos para a Igreja, p. 48. 

 

Perguntas do coração: 

O que você mais deseja? Pelo que seu coração clama profundamente? Talvez você não 

tenha pensado nisso recentemente. Talvez você esteja apenas tentando sobreviver. Ou 

talvez você pense sobre isso o tempo todo. Reserve alguns momentos hoje para pensar 

em onde você encontra sua maior alegria e sua maior satisfação. Ao fazê-lo, reflita no 

Salmo 27:4 e peça ao Senhor que lhe dê um coração que realmente anseia por estar em 

Sua presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Um vídeo de coronavírus para surdos foi produzido pela Divisão 

da África Ocidental em Abidjan, Costa do Marfim, fornecendo informações importantes 

sobre o COVID-19 por meio de Língua de Sinais e legendas. Somos gratos por esses 

novos recursos serem desenvolvidos para alcançar todos os grupos demográficos. 

 

1. Ore para que Deus cuide de Seus filhos na Coréia do Norte, Coréia do Sul, Japão 

e China. Ore para que todos os olhos, até os funcionários do governo, se voltem 

para o céu ao reconhecerem os sinais dos tempos, e que Jesus volte em breve. 

 

2. Ore por aqueles que fazem parte dos Ministérios das Possibilidades. Ore por 

aqueles que trabalham com os surdos, os cegos, as pessoas com mobilidade 

reduzida, as pessoas com dificuldades mentais, intelectuais e psíquicas, os órfãos 

e vulneráveis e os viúvos. Ore pelos que estão nas colônias de hanseníase, para 

que não sejam ignorados ou esquecidos durante esse período. 

 

3. Ore para que, ao reconhecer a proximidade da vinda de Jesus, todos tenhamos 

tempo para buscá-Lo com todo o coração e estudar profundamente Sua Palavra. 

Ore para que compreendamos as belas verdades profundas dos livros da Bíblia 

como Daniel e Apocalipse. 

 

4. Ore pelos missionários que estão encolhidos em seus postos de serviço em vários 

lugares do mundo. Ore por provisão para suas necessidades físicas e proteção. 

 

5. Ore por força e reabilitação contínuas para aqueles que se recuperaram do 

Coronavírus. Ore por capacidade de recuperar forças e retornar à vida normal. 


