
 

 

 

 

Dia 30 – 25 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 30) 

 

Orar de acordo com a vontade de Deus 
 

“Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma 

coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve.” 1 João 5:14 
 

“Na oração da fé há uma ciência divina; é uma ciência que todo mundo que faria de sua 

vida um sucesso deve entender. Cristo diz: 'O que quer que deseje, quando orar, crê que 

o recebe e o terá'. Marcos 11:24. Ele deixa claro que nosso pedido deve estar de acordo 

com a vontade de Deus; devemos pedir as coisas que Ele prometeu, e tudo o que 

recebermos deve ser usado para fazer Sua vontade. As condições foram cumpridas, a 

promessa é inequívoca... Não precisamos procurar nenhuma evidência externa da 

bênção. O dom está na promessa, e podemos continuar com nosso trabalho, com a 

certeza de que o que Deus prometeu Ele é capaz de realizar, e que o dom, que já 

possuímos, será realizado quando mais precisarmos.” Educação, p. 258 

 

Perguntas do coração: 

Você já orou por algo que sabia que não era a vontade de Deus, mas queria tanto que 

continuava orando? Tire alguns momentos hoje para olhar para trás e agradecer a Deus 

pelas orações específicas que você fez e Ele não respondeu, pois agora você pediu não 

era o melhor para sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Embora tenhamos perdido entes queridos para o COVID-19, há 

outros pelos quais oramos sinceramente, cujas vidas Deus poupou. Vamos nos apegar à 

nossa "Bem-aventurada Esperança", pois confiamos nEle mesmo com as perdas que não 

conseguimos entender. 

 

 

1. Ore por aqueles na área de Chattanooga, Tennessee, nos Estados Unidos, que 

recentemente experimentaram uma série de tornados horríveis. Muitos lares 

perdidos e algumas vidas perdidas, e agora no meio dessa pandemia do COVID-

19, eles estão lutando para reconstruir suas vidas. 

 

2. Ore por aqueles em países pobres que não podem trabalhar. Ore por provisão de 

alimentos e suprimentos necessários para os membros da igreja nessas regiões. 

 

3. Ore pelos profissionais de saúde nas linhas de frente que continuam a combater 

esta epidemia. Ore pela segurança da saúde no COVID-19 e pela segurança 

emocional ao lidar com o estresse e a tensão dessa pandemia. 

 

4. Ore pelas muitas organizações e pequenas empresas que estão sofrendo 

financeiramente como resultado desse bloqueio. Ore por provisão e sabedoria para 

saber como seguir em frente. 

 

5. Ore por sabedoria para os líderes do governo para que eles saibam como e quando 

começar a abrir o comércio novamente. 

 


