
 

 

 

 

Dia 37 

(02 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 37) 

 

Fé sob fogo 
 

“Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim?” 

(Jeremias 32:27) 
 

“Deus testará, ao máximo, a fé e a coragem daqueles a quem ele confiou responsabilidades em 

sua obra. As aparências costumam ser proibidas. Embora Deus tenha dado repetidas garantias 

de sua ajuda, a fé quase tropeçará. "Assim diz o Senhor", deve ser nossa firme confiança, 

independente do raciocínio humano ou de aparentes impossibilidades.”  

Sinais dos Tempos, 30 de junho de 1881, par. 15. 

 
Perguntas do coração: 

Ao saber que mais provas e testes estão por vir no futuro, como podemos cultivar uma fé 

inabalável que permanecerá forte mesmo sob fogo? Considere a história dos três amigos de 

Daniel que enfrentaram a fornalha ardente (ver Daniel 3). O que você acha que os preparou para 

permanecerem firmes naquele dia difícil? 

 

Relatório de Louvor: Durante esse período, quando tantas pessoas precisam ficar em casa, 

chegam relatórios de como Deus está abrindo oportunidades incríveis para evangelismo on-line 

e outras atividades. O evangelista Robert Costa produziu várias reuniões evangelísticas online e 

245.000 estavam online em uma reunião muito recente. O evangelista John Bradshaw acaba de 

iniciar reuniões com dezenas de milhares participando on-line. 

 
1. Ore pelos profissionais de saúde nas linhas de frente que continuam a combater esta 

epidemia. Ore pela sua segurança de saúde na COVID-19. 

 

2. Ore para que os tomadores de decisão política saibam quando é seguro reabrir os países 

que estão presos. Ore por uma abordagem equilibrada que considere a segurança da saúde 

dos cidadãos e também da economia. 

 

3. Ore pelas muitas organizações e pequenas empresas que estão sofrendo financeiramente 

como resultado do bloqueio. Ore para que as pessoas encontrem maneiras de ajudar a 

apoiar pequenas empresas, para que não precisem ser permanentemente fechadas. 

 

4. Ore por mulheres e crianças que estão em situações perigosas e precisam de proteção. 

Ore por maneiras de alcançar os vulneráveis e fracos em sua própria comunidade. 

 

5. Ore por aqueles que trabalham em bancos, supermercados, postos de gasolina e outras 

empresas essenciais. Ore para que eles sejam protegidos contra o Coronavírus ao lidar 

com pessoas que procuram serviços. 


