
 

 

 

 

Dia 31  

(26 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 31) 

 

Ore e observe o céu se mover 
 

“Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. 

À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. 

Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim.”  

Salmo 55:16-18 
 

“A oração é um meio de sucesso ordenado pelo céu. Apelações, petições, súplicas, entre 

homem e homem, movem os homens e fazem parte do controle dos assuntos das 

nações. Mas a oração move o céu... A oração, a fé, a confiança em Deus, trazem um 

poder divino que coloca os cálculos humanos em seu verdadeiro lugar - nada... Aquele 

que se coloca onde Deus pode iluminá-lo, avança, por assim dizer, da obscuridade 

parcial do amanhecer para o brilho total do meio-dia." Nos lugares celestiais, p. 75 

 

Perguntas do coração: 

Qual é a coisa mais impossível que você está orando para que Deus faça? É trazer 

reconciliação entre você e alguém que ama? É para restaurar um casamento desfeito, ou 

trazer um filho de volta à fé? Anote várias orações “impossíveis” em seu coração hoje e, 

ao lado dessas orações, anote promessas específicas da Palavra de Deus. Comece 

reivindicando as seguintes promessas: Marcos 10:27, Lucas 18:27, 1 João 5:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor porque Ele já usou essa pandemia do 

COVID-19 para trazer reconciliação entre muitos, e sabemos que Deus deseja realizar o 

mesmo milagre de cura emocional e social para muitos mais. 

 

1. Ore pelos membros de nossa igreja nos diferentes países da África, nas ilhas do 

Caribe e nos países da América Central e do Sul, enquanto combatem a pandemia 

de Coronavírus. 

 

2. Ore por aqueles em sua própria igreja e comunidade que estão sendo impactados 

pela crise financeira. Ore para que suas necessidades sejam atendidas. 

 

3. Ore por um coração generoso para compartilhar se você for alguém com recursos 

extras. Ore para que nós, como família da igreja, fiquemos juntos com nossos 

irmãos e irmãs necessitados. 

 

4. Ore para que Deus nos leve mais fundo em nosso tempo devocional com Ele, não 

apenas para obter ajuda e bênçãos, mas para que nosso maior desejo seja conhecê-

Lo verdadeiramente. 

 

5. Ore para que os membros da igreja em todo o mundo aproveitem esse tempo para 

compartilhar avidamente os recursos espirituais com vizinhos e amigos em 

necessidade. 

 


