
 

 

 

 

Dia 34 

(29 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 34) 

 

Orem sempre com humildade! 
 

“O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. 

Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que 

te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião; proclamem entre as nações 

os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece; ele não 

ignora o clamor dos oprimidos.” Salmo 9:9-12 

 

“Uma oração sincera oferecida de um coração contrito por alguém que deseja fazer a 

vontade do Mestre tem mais valor aos olhos de Deus do que a eloquência da fala. O 

agente humano pode não ter voz nos conselhos legislativos, ele pode não ter permissão 

para deliberar nos senados ou votar nos parlamentos, mas ele tem acesso a Deus. O rei 

dos reis se abaixa para ouvir a oração vinda de um coração humilde e contrito. Deus 

ouve toda oração que é oferecida com o incenso da fé. O filho mais fraco de Deus pode 

exercer uma influência em harmonia com os conselhos do céu.”  

Para conhecê-Lo, p. 270 

 

Perguntas do coração: 

Você tem permitido que o orgulho influencie suas habilidades de escuta? Você tem 

permitido que o orgulho governe sua língua e até mesmo suas orações? Nesse caso, ore 

para que Deus lhe mostre como pedir perdão àqueles a quem seus orgulhosos modos de 

falar e viver podem ter ferido. Isso é difícil, mas se quisermos que Deus ouça nossas 

orações, devemos deixar de lado o orgulho, tanto entre nós quanto especialmente contra 

Ele. (Leia Tiago 4:10 e Isaías 57:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Louvamos a Deus por Ele estar no controle deste mundo. 

Embora a vida pareça fora de controle agora para muitos de nós, podemos descansar na 

segurança dos braços eternos que prometem que Ele nunca nos deixará ou nos 

abandonará. Lembre-se, ele viu toda essa pandemia de COVID19 antes que ela viesse 

sobre o nosso mundo, e nada nos toca a menos que Ele permita. Portanto, se estivermos 

lutando contra doenças, perdas financeiras ou outras provações e dores, louvemos a 

Deus por Ele ainda estar no trono. Deus é bom! 

 

1. Ore especialmente por aqueles que não têm voz para lutar por si mesmos ou obter 

a ajuda de que precisam durante esta crise. 

 

2. Ore pelas crianças, idosos, vulneráveis e mães solteiras que lutam para 

sobreviver. 

 

3. Ore pelas populações de refugiados acampadas em toda a Europa, Grécia e outros 

países ao redor do mundo. Ore por provisão para suas necessidades, cuidados de 

saúde e para que seus direitos como seres humanos sejam respeitados. 

 

4. Ore pelos muitos missionários que estão reunidos em seus postos de serviço em 

vários lugares ao redor do mundo. Ore por provisão para suas necessidades físicas 

e segurança. 

 

5. Ore por força e reabilitação contínuas para aqueles que se recuperam do 

Coronavírus. Ore por cura dos pulmões e força para voltar à vida normal. 

 


