
 

 

 

 

Dia 3 – 29 de março, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 3) 
 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas 

inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho 

eterno”. Salmo 139:23-24 

 

“Não há nada que Satanás tema tanto quanto que o povo de Deus limpe o caminho 

removendo todo obstáculo, para que o Senhor possa derramar Seu Espírito sobre uma 

igreja enfraquecida. Toda tentação, toda influência oposta, seja ela revelada ou secreta, 

pode ser resistido com sucesso, “não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, 

diz o Senhor dos Exércitos” (Zacarias 4:6). Mensagens Escolhidas, vol. 1, p. 124 

 

1. Ore para que tomemos pessoalmente a oração de Davi no Salmo 139, perguntando 

ao Senhor se há algo entre Ele e nós. Se o Espírito Santo revelar algo, ore para 

que confessemos e ajeitemos as coisas com Deus ou com os outros. 

 

2. Ore para que vivamos com fé, não com medo, não importa as circunstâncias ao 

nosso redor. 

 

3. Ore por provisões para aqueles que estão perdendo empregos, sendo demitidos ou 

se perguntando de onde virá a próxima refeição se não puderem trabalhar. Ore 

para que Deus sustente e atenda às suas necessidades diárias, como Ele promete 

fazer em Isaías 33:16 e Filipenses 4:19.  

 

4. Ore para que os membros da igreja em todo o mundo entendam que a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético com uma mensagem 

profética confiada pelo céu para uma missão profética muito especial, e agora é a 

hora de brilhar para a glória de Deus. 

 

5. Ore para que todos os líderes e membros da igreja em todos os lugares vejam essa 

pausa nas reuniões e agendas como uma oportunidade de cultivar uma caminhada 

pessoal mais profunda com Jesus. 

 

 

 

 

 


