
 

 

 

 

Dia 35 

(30 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 35) 

 

Ore por Sua Graça 
 

“Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se 

aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas 

fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, 

regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas 

angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” 2 Coríntios 12:9-10 

 

“Deus fará grandes coisas por aqueles que nEle confiam. A razão pela qual Seu povo 

professo não tem maior força é que eles confiam muito em sua própria sabedoria e não 

dão ao Senhor a oportunidade de revelar Seu poder em favor deles. Ele ajudará Seus 

filhos crentes em todas as emergências se eles depositarem toda a sua confiança nEle e 

fielmente Lhe obedecerem.” Patriarcas e Profetas, p. 493 

 

Perguntas do coração: 

Ao refletir sobre Hebreus 4:12, como você vê a Palavra de Deus penetrando seu 

coração? Você foi condenado por algo que leu na Palavra de Deus recentemente? Você 

agiu de acordo com sua convicção ou afastou os sussurros do Espírito Santo? 

Compartilhe seus pensamentos com alguém. Então ore para que nós, como povo, não 

apenas ouçamos a Palavra e amemos a Palavra, mas que também procuremos viver de 

acordo com a Palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor pelos muitos vídeos, sermões, seminários 

de saúde e outros recursos que foram compartilhados pelo povo de Deus nessas últimas 

semanas. Esses recursos lindos e inspirados pelo Espírito Santo são literalmente 

milhares de bênçãos. No meio da crise, o povo de Deus está brilhando para a Sua glória. 

 

1. Ore para que Deus honre a promessa do Salmo 91:7, para que “mil caiam ao nosso 

lado, mas não cheguem perto de nós”. 

 

2. Ore por nosso departamento adventista de capelania, enquanto eles trabalham 

para confortar e animar aqueles que sofrem. 

 

3. Ore por aqueles do Oriente Médio e da Ásia que são perseguidos por sua fé. Ore 

para que permaneçam fortes e mostrem o amor de Jesus aos seus perseguidores. 

 

4. Ore pelos novos planos que estão sendo organizados para a Sessão da Conferência 

Geral, que foi remarcada para os dias 20 a 25 de maio de 2021, em Indianápolis. 

Ore para que a reunião seja repleta de planos espirituais focados na missão e que 

o Espírito Santo esteja sob controle total. 

 

5. Ore sinceramente pelo derramamento de chuva serôdia na igreja, para que a 

mensagem de salvação possa ir para os cantos mais distantes da Terra e Jesus 

possa retornar. 


