
 

 

 

 

Dia 32 

(27 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 32) 

 

Ore confiando nas promessas 
 

“Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a 

piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria 

glória e virtude. Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas 

promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e 

fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.” 2 Pedro 1:3-4 

 

“Toda promessa da Palavra de Deus é para nós. Em suas orações, apresente a palavra da 

promessa de Jeová e, pela fé, confie em Suas promessas. Sua Palavra é a garantia de 

que, se você pedir com fé, receberá todas as bênçãos espirituais. Continue a pedir, e 

você receberá muito mais do que tudo o que pedir ou pensar. Eduque-se para ter 

confiança ilimitada em Deus. Lance todo o seu cuidado sobre Ele. Espere pacientemente 

por Ele, e Ele fará com que isso aconteça.” 

Nos lugares celestiais, p. 71 

 

Perguntas do coração: 

O que significa ter confiança ilimitada em Deus e em Sua Palavra? Se toda promessa na 

Palavra é de fato para nós, como nos dizem, por que ainda estamos tão relutantes em 

aceitar as promessas de Deus em Sua Palavra? Quais são algumas das maneiras pelas 

quais podemos mudar nossas orações de dúvida vacilante para orações de fé confiante?  

(Dica: procure João 6:37, Hebreus 11:6 e Romanos 10:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor por resolver as dificuldades técnicas das 

séries evangelísticas da Semana Santa que passou e da Classe Bíblica a cada domingo. 

Continuamos a orar pela provisão e proteção de Deus sobre esta série. 

 

1. Ore por aqueles que estão ouvindo e assistindo a Classe Bíblica “Apocalipse de 

Esperança” pela Novo Tempo. Ore para que muitos corações e vidas sejam 

mudados para sempre. 

 

2. Ore por aqueles que estão lutando contra o COVID-19. Ore para que Deus lhes 

dê o fôlego de cura física e espiritual. 

 

3. Ore por todos os funcionários da linha de frente e os essenciais, desde a equipe 

médica até os funcionários do mercado e dos serviços de entrega. Ore para que a 

mão protetora de Deus esteja sobre eles, pois eles servem aos outros e mantém o 

comércio essencial aberto. 

 

4. Ore pelos idosos que estão presos em casas de repouso onde a família não pode 

visitar. Alguns não conseguem entender a razão de tudo isso. Ore para que a graça 

sustentadora de Deus esteja com eles. 

 

5. Ore por aqueles que estão lutando com a ansiedade, o medo e especialmente por 

aqueles que vivem sozinhos. Se você conhece alguém que se encaixa nos critérios 

acima, ore por uma maneira de alcançá-los e mostrar seus cuidados, de uma 

maneira socialmente segura e apropriada. 


