
 

 

 

 

Dia 38 

(03 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 38) 

 

Do impossível para o possível 
 

“Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as 

coisas são possíveis para Deus". (Marcos 10:27) 
 

“Impossibilidades naturais não podem impedir o trabalho do Onipotente.” 

O Desejado de Todas as Nações, p. 535 

 

Temos um Deus cujo ouvido não está fechado para nossas petições; e se provarmos Sua palavra, 

ele honrará nossa fé. Ele quer que tenhamos todos os nossos interesses entrelaçados com os 

dele, e então ele pode nos abençoar com segurança; pois então não teremos glória para nós 

mesmos quando a bênção for nossa, mas prestaremos todo o louvor a Deus.”  

Review and Herald, 9 de junho de 1891 

 
Perguntas do coração: 

Muitas vezes, nossa fé em Deus é pequena, porque na verdade não reconhecemos a magnitude 

do nosso Deus. Pensamos que nossos problemas são tão grandes que Ele não pode resolvê-los. 

Esquecemos que servimos ao Deus que estendeu os céus por Seu grande poder e não há nada 

muito difícil para ele. Hoje, dedique algum tempo para refletir sobre a grandeza de Deus. Anote 

características e atributos que somente Deus possui. Ao fazer essa atividade simples, peça a 

Deus para aumentar sua compreensão de quem Ele realmente é. 

 

Relatório de Louvor: Louvamos ao Senhor que muitas pessoas de Deus estão expressando fé 

em Sua liderança e estão procurando por portas abertas de oportunidade, em vez de se 

concentrarem apenas em portas que possam ter sido fechadas durante esta pandemia. 

 
 

1. Ore para que as pessoas perguntem a Deus sobre esta situação de crise - “Deus está 

tentando nos dizer algo? (1 Samuel 3:10) 

 

2. Ore por muitas pessoas nos países mais pobres que não têm trabalho e estão tendo 

problemas para conseguir até alimentos básicos como arroz. Muitos estão em perigo de 

morrer de fome. 

 

3. Ore por corações abertos das pessoas ao redor do mundo - para dar, ajudar e orar por 

aqueles que estão em crise. (Provérbios 22: 9, Salmo 86: 6-7) 

 

4. Ore pelos agricultores que estão lutando para plantar ou colher e para que os 

trabalhadores de apoio fiquem bem. 


