
 

 

 

 

Dia 33 

(28 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 33) 

 

Orar pela libertação 
 

“Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. 

Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus rostos jamais mostrarão 

decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o libertou de todas as suas 

tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra.” 

Salmo 34:4-7 

 

“Temos pouca fé. Limitamos o Santo de Israel. Devemos ser gratos por Deus 

condescender em usar qualquer um de nós como Seus instrumentos. Para toda oração 

sincera feita em fé por qualquer coisa, respostas serão retornadas. Elas podem não vir 

exatamente como esperávamos; mas elas virão - não talvez como planejamos, mas 

exatamente no momento em que mais precisamos delas.” Obreiros Evangélicos, p. 92 

 

Perguntas do coração: 

Talvez, ao olhar em volta do seu círculo social, você veja alguns que estão realmente 

lutando em sua fé. Pense em algumas maneiras práticas de compartilhar a fé com um 

irmão ou irmã em necessidade. Talvez compartilhe um bom livro (ou recomende um 

bom livro) que edifique a fé. Quando vemos como Deus fez milagres na vida de outras 

pessoas, podemos ter confiança em nossa própria vida hoje. Escreva um cartão com 

algumas promessas da Bíblia e entregue a alguém em necessidade. Se você não tem 

certeza de quem procurar, peça a Deus e Ele lhe mostrará! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Nas Filipinas, como resultado dessa pandemia, centenas de 

jovens estão orando juntos todos os dias pelo Zoom, e muitos corações estão sendo 

tocados e atraídos para mais perto de Jesus. Apenas louvamos ao Senhor pelo espírito 

de oração que cresce em toda parte. Muitos estão sinceramente buscando um 

entendimento mais profundo da Palavra de Deus. 

 

1. Ore pelo seu pastor distrital. Ore para que Deus o sustente, proteja e, o mais 

importante, o encha com uma porção ainda mais abundante do Espírito Santo. 

 

2. Ore por nossa liderança da igreja da Associação Geral, administradores, diretores 

de departamento e funcionários. Ore para que Deus lhes dê sabedoria ao 

procurarem liderar e promover a missão da igreja ao longo desta crise. 

 

3. Ore especificamente pelo Pr. Ted Wilson, presidente da Associação Geral, seu 

secretário e tesoureiro. Ore por sabedoria especial para eles, proteção para suas 

famílias e bênção do Espírito Santo ao nos liderar nesta crise. 

 

4. Ore pela liderança de Deus para o futuro de nossa igreja. Ore para que não 

desperdicemos esta oportunidade de compartilhar o amor de Jesus e as belas 

verdades de Apocalipse 14 e 18, com o mundo em necessidade. 

 

5. Ore sinceramente para que a chuva serôdia aconteça como Deus prometeu, para 

que o trabalho possa terminar e possamos voltar para casa. Não é mais tempo para 

os negócios, como de costume. É hora de terminar o trabalho e se preparar para 

encontrar Jesus. 

 


