
 

 

 

 

Dia 28 – 23 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 28) 

 

Fortalecido pela Palavra 
 

“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois 

gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os 

pensamentos e intenções do coração”. (Hebreus 4:12) 
 

“Oh, se os homens temessem ao Senhor! Oh, se eles amassem o Senhor! Oh, se os 

mensageiros de Deus sentissem o fardo das almas que perecem! Então eles não apenas 

falariam; mas eles teriam o poder de Deus vitalizando suas almas, e seus corações 

brilhariam com o fogo do amor de Deus. Se fracos, se tornariam fortes; pois eles seriam 

cumpridores da palavra. Eles ouviriam a voz de Jesus: "Eis que estou sempre com 

você". Jesus seria o professor deles; e a palavra que ministrariam seria rápida e 

poderosa, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes”.  

Obreiros Evangélicos, p. 143 

 

Perguntas do coração: 

Ao refletir sobre Hebreus 4:12, como você vê a Palavra de Deus perfurando seu próprio 

coração? Você foi condenado por algo que leu na Palavra de Deus recentemente? Você 

agiu de acordo com sua convicção ou afastou os sussurros do Espírito Santo? 

Compartilhe seus pensamentos com alguém. Então ore para que nós, como povo, não 

apenas ouçamos a Palavra e amemos a Palavra, mas que também procuremos viver de 

acordo com a Palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor com fé pela rica colheita de almas que Ele 

trará em resposta aos eventos evangelísticos via internet ao redor do mundo. Louvamos 

ao Senhor pelas decisões que já foram tomadas para Cristo. 

 

 

1. Ore por aqueles que estão no meio da crise do COVID-19, que estão lutando 

sozinhos ou têm entes queridos que lutam contra a doença. 

 

2. Ore por paz para os membros da igreja em todo o mundo que estão com medo, 

ou que estão se sentindo sozinhos. 

 

3. Ore pelos milhões que lutam no Oriente Médio, em países como Irã, Afeganistão 

e Paquistão. Ore para que, no meio desta crise, Deus abra muitos corações para a 

verdade. 

 

4. Ore pelos novos planos que estão sendo organizados para a Sessão da Conferência 

Geral que foi remarcada, que agora ocorrerá de 20 a 25 de maio de 2021, em 

Indianápolis. Ore para que a sessão seja repleta de planos espirituais focados na 

missão e que o Espírito Santo esteja no controle total. 

 

5. Ore pelo derramamento de chuva serôdia na igreja, para que o trabalho possa 

terminar, para que possamos ir para casa. 


