
 

 

 

 

 

Dia 15 – 10 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 15) 

 
Relatório de Louvor! Parece que a propagação da pandemia está começando a 

desacelerar um pouco na Espanha e na Itália. Louvamos a Deus por haver esperança de 

melhoria. 

 

1. Ore para que Deus pare a propagação do COVID-19 nos países do mundo com 

populações altamente concentradas. Ore especialmente pela intervenção do 

Senhor na Índia, Bangladesh, no continente africano e em alguns países da Ásia 

que estão começando a combater a pandemia do COVID-19 com força total. 

 

2. Ore para que os médicos pesquisadores encontrem tratamentos que curem o 

Coronavírus, pois não temos tempo para esperar pelo desenvolvimento de uma 

vacina. 

 

3. Ore pela proteção de Deus para as crianças, para os debilitados e vulneráveis, que 

são forçados a ficar em casa com familiares abusivos ou que vivem em orfanatos. 

 

4. Ore por provisão de comida e refeições para crianças que não podem mais 

frequentar a escola onde a comida era fornecida regularmente. 

 

5. Ore para que aprendamos a estudar a Palavra de Deus em um nível mais profundo 

e compartilhe Sua Palavra de maneiras práticas com as pessoas ao nosso redor. 

 

“Um milagre inesperado” 
Por James L. Black, Sr. 

 

"Você já viu algo assim?" Isso se torna uma pergunta comum quando as pessoas 

testemunham algo que nunca viram antes. Sem dúvida, o nome "COVID-19" entrará na 

história como uma das maiores pandemias do mundo. 

 

É incrível a rapidez com que a vida pode mudar da noite para o dia. A palavra de Deus 

nos lembra que desastres virão, e devemos sempre estar preparados e dependentes do 

Senhor. Essa crise mundial arrancou o núcleo da economia; sistemas médicos 

sobrecarregados; deixou a muitos em maior pobreza; deixou a muitos sem-teto e sem 

emprego; deixou a muitos com doenças permanentes; e sim, cobrou a vida de dezenas de 

milhares. 

 



Muitos estão orando por um milagre. Muitos estão implorando a Deus que mude sua 

situação e os proteja do vírus mortal. Mas a questão é: estamos preparados para o tipo de 

milagres que Deus realiza? 

 

Não tenho dúvidas de que Deus ouvirá e visitará a todos que oram a Ele. Embora Ele 

apareça de maneiras diferentes e em Seu próprio tempo, essas promessas me dão 

esperança. “Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como 

estive com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei”. (Josué 

1:5) e “Antes de clamarem, eu responderei; ainda não estarão falando, e eu os ouvirei”. 

(Isaías 65:24) 

 

Há vários anos, desenvolvi uma doença da medula óssea chamada Síndrome 

Mielodisplásica (SMD), uma diminuição dos glóbulos vermelhos do corpo. Se não 

tratada, a SMD leva a leucemia aguda ou morte. Eu estava no estágio 4 da doença e 

minha única esperança era um transplante de medula óssea (célula tronco) bem-

sucedido. Milhares ao redor do mundo estavam orando pela minha sobrevivência e 

recuperação, numa época em que eu estava fraco demais para orar sinceramente por 

mim mesmo. Sim, posso testemunhar que Deus veio em meu socorro, mas não da 

maneira esperada, pois os milagres de Deus são sobre a vida eterna. 

 

Aconteceram três coisas que me revelaram o Senhor de maneiras que eu nunca havia 

experimentado antes. Primeiro, devido a circunstâncias fora do meu controle, meu 

processo de transplante foi adiado por nove meses, embora eu estivesse no estágio 4 da 

doença. Esse atraso proporcionou a oportunidade de tratamentos naturais holísticos e 

agressivos que fortaleceram meu corpo e me prepararam melhor para o transplante. 

Segundo, minha filha (meu doador de células-tronco) e eu conseguimos nos unir antes 

do transplante, levando a um incrível momento de perdão. 

 

O terceiro foi o que fez por mim e minha esposa. Pela primeira vez em nosso casamento, 

eu estava deitado em uma cama de hospital, com uma doença fatal, isolado e com fadiga 

crônica. Eu estava fraco demais para tomar banho, então em três ou quatro ocasiões 

minha esposa Maxine teve que me dar banho. No começo, fiquei com raiva, mas quando 

vi sua gentileza e total comprometimento enquanto ela me lavava da cabeça aos pés, 

percebi que Deus estava me preparando para um milagre especial de cura. 

 

Meu milagre especial é encontrado nessas palavras de Jesus: “Quando Jesus viu a fé 

deles, disse ao paralítico: 'Filho, seus pecados estão perdoados.'” Sim, o milagre no 

tempo da minha maior necessidade foi que Deus me curou antes do transplante. Pela 

graça de Deus, saí do hospital como uma nova criatura em Jesus e curado de uma doença 

espiritual e física. 

 

Hoje, encorajo você a desviar os olhos do COVID-19 e de qualquer outra coisa que 

possa estar causando distração, e, como os quatro amigos que trouxeram o paralítico 

para Jesus, arrancar o teto, vir diante de Jesus e deixar que Ele cure a sua alma. 

 

“Antes de clamarem, eu responderei; ainda não estarão falando, e eu os ouvirei”. 

(Isaías 65:24) 

 

O pastor James L. Black, Sr., serviu mais recentemente 17 anos na Divisão Norte-



Americana como diretor de ministérios para jovens/adultos jovens. Atualmente, ele é 

diretor dos Ministérios de Oração da Divisão Norte-Americana. 
 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Embora saibamos que é sempre a vontade de Deus curar 

Seus filhos, nem sempre sabemos a Sua vontade em relação ao tempo. A alguns Ele cura 

imediatamente, a outros gradualmente, enquanto outros serão curados por ocasião da 

Segunda Vinda de Jesus (Tiago 5). Podemos confiar em Deus e em Seu tempo? Podemos 

manter a fé mesmo quando nem sempre vemos respostas imediatas às nossas orações? 

Como podemos aumentar nossa fé e confiança em Deus e em Sua Palavra? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Nesta semana, enquanto continuamos a orar pelos 

enfermos, pelos profissionais médicos e para que Deus impeça a propagação do 

coronavírus pelo mundo, vamos orar para que o amor a Deus e à Sua Palavra se espalhe. 

Vamos abrir nossas Bíblias com novo entusiasmo e orar: "Senhor, mostre-nos como Te 

conhecer e amar! Mostre-nos como experimentar a verdadeira cura de dentro para fora. 

Mostre-nos o que significa estudar e entender Sua Palavra. E mostre-nos como 

compartilhar Sua Palavra com outras pessoas”. Enquanto oramos, vamos reivindicar 

Isaías 55: 8-11, 2 Timóteo 2:15 e 1 Pedro 3:15. 

 

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. 

Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. 

Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti”. (Salmo 119:9-11) 

 

Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, O Grande Conflito, “Nossa Única Salvaguarda”, capítulo 37. 


