
 

 

 

 

Dia 9 – 04 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 9) 
 

“Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama 

seu próximo tem cumprido a lei”. Romanos 13:8 

 

“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi 

organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio 

tem sido plano de Deus que através de Sua igreja seja refletida para o mundo Sua 

plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para Sua 

maravilhosa luz, compete manifestar Sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da 

graça de Cristo; e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos "principados e 

potestades nos Céus" (Efésios. 3:10), a final e ampla demonstração do amor de Deus”. 

Atos dos Apóstolos, p. 9 

 

1. Ore para que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, cumpramos nossa missão 

como agência designada por Deus para a salvação dos homens. 

 

2. Ore por alguns de nossos membros no Quênia. Ore por perdão e cura entre os 

membros da igreja, e unidade e sabedoria como avançar nesta crise do COVID-19. 

Ore também para que o Espírito Santo esteja sobre a liderança da igreja em todo o 

Quênia. 

 

3. Orem por nossos membros e líderes da igreja no Burundi, na África, que continuam 

sendo oprimidos. Ore para que o amor de Deus seja demonstrado através do 

testemunho dos que estão no Burundi e do testemunho de membros da igreja em todo 

o mundo, que brilham por Jesus mesmo em meio a grandes turbulências e sofrimentos. 

 

4. Ore por uma ênfase contínua nas novas formas de evangelismo que alcançam as 

pessoas pela Internet e outras formas, cumprindo o “distanciamento social”, mas 

mantendo nossa forte ênfase em Cristo, Sua Palavra, Sua justiça, Seu serviço no 

santuário e Seu poder salvador no grande conflito. 

 

5. Ore para que possamos saber como compartilhar de forma prática as Mensagens 

dos Três Anjos, juntamente com a mensagem de saúde de Deus, pois essas mensagens 

são totalmente relevantes para este período na história da Terra. 


