
 

 

 

 

Dia 41 

(06 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 41) 

 

Desde o lugar secreto 
 

“Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de 

Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas 

não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. Trazemos 

sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.” 

(2 Coríntios 4:7-10) 

 

“Do local secreto de oração, veio o poder que abalou o mundo na Grande Reforma. Lá, com santa calma, os 

servos do Senhor pisaram na rocha de Suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero "não passou um 

dia sem dedicar três horas, pelo menos, à oração, e foram horas selecionadas entre as mais favoráveis ao 

estudo." Na privacidade de sua câmara, ouviu-se derramar sua alma diante de Deus em palavras 'cheias de 

adoração, medo e esperança, como quando alguém fala com um amigo'. 'Eu sei que Tu és nosso Pai e nosso 

Deus', disse ele, 'e que Tu espalharás os perseguidores de Teus filhos; porque Tu estás conosco em meio ao 

perigo. Todo esse assunto é Teu, e é somente por Tua restrição que colocamos nossas mãos nele. Defenda-

nos, então, ó Pai!''  O Grande Conflito, p. 210. 

 
Perguntas do coração: 

O que você mais deseja? Qual é o desejo mais profundo do seu coração? Talvez você não tenha pensado nisso 

recentemente. Talvez você esteja apenas tentando sobreviver. Ou talvez você pense sobre isso o tempo todo. 

Reserve alguns momentos hoje para pensar sobre onde você encontra sua maior alegria e sua maior satisfação. 

Ao fazê-lo, reflita no Salmo 27:4 e peça ao Senhor que lhe dê um coração que realmente anseia por estar em 

Sua presença. 

 

Relatório de Louvor: Louve a Deus que os membros e igrejas adventistas têm pedido a Deus maneiras 

criativas de alcançar suas comunidades ao seu redor. E que Deus está respondendo a essas orações com muitas 

abordagens criativas. 
 

1. Ore pelos idosos e pelas crianças - os mais vulneráveis entre nós. 

 

2. Ore pelos membros da igreja que estão aprendendo a construir amizades com muçulmanos. 

 

3. Ore pelos refugiados que se mudaram recentemente para seus bairros. Ore por sabedoria sobre como 

conduzi-los à verdade. 

 

4. Ore para que as igrejas em todo o mundo tenham fé para iniciar centros urbanos de influência nas 

cidades próximas a elas. 

 

5. Ore pelo derramamento de chuva serôdia na igreja, para que o trabalho possa terminar, para que 

possamos ir para casa. 


