
 

 

 

 

Dia 7 – 02 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 7) 
 

“E clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me honrará.” Salmo 50:15 

 

“Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder 

da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, 

de uma fé que não cede. As maiores vitórias da igreja de Cristo, ou do cristão em 

particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor 

dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia 

de ardor e agonia lança mão do braço forte do Todo-poderoso.” 

Patriarcas e Profetas, p. 203 

 

1. Ore para que continuemos a olhar para Deus com fé, confiando nEle com as 

incertezas do nosso futuro, sabendo que Ele está no controle. Ore para que 

confiemos na Palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor 

parecerem sombrias e desanimadoras. 

 

2. Ore por sabedoria para os líderes e administradores da igreja, enquanto lidam com 

os desafios logísticos na sessão remarcada da Conferência Geral, que agora 

ocorrerá de 20 a 25 de maio de 2021, em Indianápolis. 

 

3. Ore para que a sessão da Associação Geral de 2021 seja repleta de planos 

espirituais e focados na missão e que o Espírito Santo esteja sob controle total. 

 

4. Ore pelo tema da Sessão da Conferência Geral de 2021: “Jesus está voltando! 

Envolva-se!" Ore para que os membros de todo o mundo atendam agora esse 

chamado de Envolvimento Total dos Membros pessoalmente. 

 

5. Ore por um grande derramamento do Espírito Santo nos membros da igreja de 

Deus em todo o mundo, onde quer que estejam, para que o trabalho possa ser 

concluído e que possamos ir para casa. 

 

 

Sugestão de leitura para aprofundamento do estudo: Eventos Finais Cap. 1 – “A última 

crise na Terra”, pp. 11 – 17. 


