
 

 

 

 

Dia 42 

(07 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 42) 

 

Perfeita Paz 
 

“Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. 

Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a Rocha eterna.” (Isaías 26:3-4) 

 

“Aqueles que aceitam a Cristo em Sua palavra e entregam suas almas à Sua guarda, suas vidas à Sua ordem, 

encontrarão paz e quietude. Nada no mundo pode deixá-los tristes quando Jesus os alegra por Sua presença. 

Em perfeita aprovação, há um descanso perfeito. – O Desejado de Todas as Nações, p. 331 

 
Perguntas do coração: 

Quando você sente inquietação em seu coração, para onde corre primeiro? A quem você consulta? A Jesus? 

Confiar em Jesus, Nossa Rocha Eterna, não pode basear-se em como você se sente em um determinado 

momento. Você deve optar por confiar nEle, independentemente das circunstâncias em que estiver. Então Ele 

poderá lhe dar uma paz perfeita. Você escolherá depositar sua confiança nEle agora? 

 

Relatório de Louvor: Através das várias reuniões evangelísticas online, bem como de outras atividades 

digitais de divulgação da igreja, antigos membros, afastados da igreja recuperaram o interesse em Deus e até 

se juntaram à igreja novamente! 

 

1. Ore pelos membros da igreja que estão aprendendo a compartilhar sua esperança de uma maneira que 

seja relevante para as pessoas pós-modernas seculares que vivem nas cidades do mundo. 

 

2. Ore pelos obreiros que usarão o método de Cristo para atender às necessidades e alcançar o coração 

das pessoas que vivem nas cidades ao redor do mundo. 

 

3. Ore por aqueles que estão no meio da crise do COVID-19, que estão lutando sozinhos ou têm entes 

queridos que lutam contra a doença. 

 

4. Ore por paz para os membros da igreja em todo o mundo que têm medo, ou que estão se sentindo 

sozinhos. 


