
 

 

 

 

Dia 40 

(05 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 40) 

 

Acreditando sem ver 
 

“Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram".  

(João 20:29) 

 

“A fé leva Deus à Sua palavra, com ou sem sentimento. É a substância das coisas esperadas, a 

evidência das coisas não vistas. 'Podemos acreditar em nossos semelhantes e não podemos 

confiar na palavra de Deus? Quando vamos a Ele em busca de sabedoria ou graça, não devemos 

olhar para nós mesmos para ver se Ele nos deu um sentimento especial como garantia de que 

cumpriu Sua palavra. Sentir não é um critério. Grandes males ocorreram quando os cristãos 

seguiram o sentimento. Como sei que Jesus ouve minhas orações? - Sei disso por Sua promessa. 

Ele diz que ouvirá os necessitados quando eles clamarem a Ele, e eu creio em Sua palavra. Ele 

nunca disse à 'semente de Jacó, buscai-me em vão'. Se andarmos na luz, podemos chegar ao 

trono da graça com santa ousadia. Podemos apresentar as promessas de Deus em fé viva e instar 

nossas petições. Embora sejamos fracos, errôneos e indignos, 'o Espírito ajuda em nossas 

debilidades... Quando oferecemos nossa petição uma vez, não devemos então abandoná-la, mas 

dizer, como Jacó quando ele lutou a noite inteira com o anjo, 'Não te deixarei ir, a menos que 

me abençoes', e como ele prevaleceremos.” Eco da Bíblia, 24 de setembro de 1894, par. 6. 

 
Perguntas do coração: 

Uma coisa é acreditar quando o milagre está diante de você, quando você pode vê-lo com seus 

próprios olhos. Mas há vezes em que não vemos as respostas, não vemos os milagres, não 

vemos os anjos e não vemos a bondade de Deus em nossa vida. Ainda confiaremos fielmente 

em Deus, mesmo quando não entendermos? Ao refletir sobre essas perguntas, procure Hebreus 

11:1, Romanos 8:24-25, Marcos 9:24, Jó 13:15. 

 

Relatório de Louvor: Louve ao Senhor que, em muitos lugares, o número de novos casos de 

COVID-19 está diminuindo. 
 

1. Ore para que ao serem abertas nações e economias não haja renovados aumentos 

dramáticos no número de infecções. 

 

2. Ore pelo ministério chinês na cidade de Cebu e em todas as Filipinas e Indonésia pela 

proteção contra o coronavírus e para que mais chineses em todos os países tenham mais 

interesse em buscar Jesus e as verdades da Bíblia. 

 

3. Ore para que a nação da China, com 1,4 bilhão de pessoas, se abra à propagação do 

evangelho. 

 

4. Ore para que todos usemos o tempo extra que temos em casa para estudar profundamente 

a Bíblia e ensinar nossos filhos a estudar e amar a Palavra de Deus. 


