
 

 

 

 

Dia 39 

(04 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 39) 

 

Poder Celestial 
 

“Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o 

poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós 

confiamos no nome do Senhor nosso Deus.” (Salmo 20:6-7) 

 

“Eles devem lidar com forças sobrenaturais, mas têm a garantia de ajuda sobrenatural. Todas as 

inteligências do Céu estão neste exército. E mais do que os anjos estão nas fileiras. O Espírito 

Santo, o representante do exército do capitão do Senhor, desce para dirigir a batalha. Nossas 

fraquezas podem ser muitas, nossos pecados e erros graves; mas a graça de Deus é para todos 

que a buscam com contrição. O poder da Onipotência é alistado em favor daqueles que confiam 

em Deus.” O Desejado de Todas as Nações, p. 352 

 
Perguntas do coração: 

Você às vezes deseja poder ver o exército de anjos em torno de sua casa, sua vida e sua família? 

Considere a história de Eliseu e o que aconteceu quando Deus abriu os olhos de seu servo (Ver 

2 Reis 6:17). Imagine como o medo de seu servo foi substituído pela fé quando viu os carros de 

fogo. Que outras histórias da Bíblia você consegue se lembrar onde Deus abriu os olhos de 

homens e mulheres para ver anjos? 

 

Relatório de Louvor: Louvamos a Deus porque muitas pessoas de Deus estão sendo fiéis ao 

devolver seus dízimos e ofertas, e algumas estão planejando dar mais por causa de necessidades 

que podem surgir por causa de muitos estarem desempregados. 
 

1. Ore por aqueles que trabalham em posições de segurança, como policiais e outros. À 

medida que a agitação civil aumenta devido ao bloqueio em certas partes do mundo, ore 

por proteção para esses homens e mulheres. 

 

2. Ore para que os líderes do governo trabalhem juntos em unidade, em vez de prejudicar 

um ao outro para obter vantagens políticas. 

 

3. Ore por tratamentos e soluções que desacelerem ou parem essa pandemia mais 

rapidamente do que os especialistas preveem. 

 

4. Ore para que nossas igrejas locais tenham unidade, reavivamento espiritual e mais 

urgência para a missão. Estamos recebendo muitos pedidos de todo o mundo para esses 

problemas. 


