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Dia 17 – 23 de abril, 2020 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Foco de Oração – (Dia 22) 

 
Relatório de Louvor! Apesar da pandemia mundial do COVID-19, a Igreja Adventista 

do Sétimo Dia continua avançando na missão. E muitos métodos criativos e novos de 

compartilhar o evangelho estão sendo desenvolvidos com um alcance muito mais amplo 

do que já experimentamos. Louve o Senhor! 

 

1. Ore por nossos membros da igreja e por aqueles que estão sofrendo com a recente 

perda de entes queridos devido ao COVID-19. Ore por paz e conforto para seus 

corações. Ore por cura física para aqueles que estão atualmente lutando contra o 

Coronavírus. 

 

2. Ore para que os membros da igreja adotem ativamente os princípios de estilo de 

vida saudável dos 8 remédios (Alimentação Saudável, Exercício, Água, Luz do 

Sol, Temperança, Ar Puro, Descanso e Confiança em Deus) como uma abordagem 

equilibrada para uma vida saudável. 

 

3. Ore para que nós, como igreja, continuemos a encontrar maneiras de compartilhar 

efetivamente a mensagem de saúde de Deus, juntamente com as mensagens dos 

Três Anjos, que é a nossa missão dos últimos dias no mundo, incluindo a nossa 

necessidade de implorar pela última chuva do Santo Espírito, enquanto nos 

preparamos para a breve volta de Cristo. 

 

4. Ore para que, em nosso desejo de encontrar maneiras criativas de testemunhar 

aos outros, não percamos nossa forte ênfase em Cristo, Sua Palavra, Sua justiça, 

Seu serviço no santuário e Seu poder salvador no grande conflito. 

 

5. Ore pela classe bíblica “Apocalipse Revelações de Esperança” que será 

transmitida aos domingos às 19:30 pela TV Novo Tempo, realizada pelo Pr. Luís 

Gonçalves. Ore para que ainda mais pessoas possam assistir e se interessar por 

esta série evangelística.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Venha, descanse um pouco” 
 

Por Nina Atcheson 
 

Em uma linda manhã, percebi que a casa estava muito silenciosa e minha filha de três 

anos estava desaparecida. Seus irmãos estavam tocando juntos, mas ela não estava em 

lugar algum. Eu a chamei, imaginando onde ela poderia estar. "Tahlia, onde você está?" 

Minha voz ecoou pela casa, mas o silêncio respondeu. Eu andei por salas diferentes, não 

encontrando nenhum vestígio dela. 

 

Finalmente, ouvi uma voz minúscula. "Mamãe..." Sua cabecinha apareceu por trás da 

minha cadeira vermelha. "Olhe", ela levantou nosso livro de adoração, a página aberta 

era uma figura de Jesus e Seus anjos descendo à Terra. "Ele vem hoje, mamãe?" ela 

perguntou, apontando para a janela ao lado dela. 

 

Meu coração derreteu quando percebi que ela estava sentada lá, esperando Jesus voltar 

hoje. Na minha corrida matinal, eu estava fazendo o café da manhã, lavando roupa e 

atendendo o telefone. O imediatismo dessas tarefas 'urgentes' me distraiu completamente 

de dar tempo a Jesus naquela manhã. Deus não poderia ter falado mais claramente do que 

através de Tahlia naquele momento. Era como se ele estivesse dizendo: Apenas diminua 

a velocidade e observe-me esta manhã. Estou aqui. E eu estou chegando em breve! Passe 

algum tempo comigo. 

 

Hoje, muitos anos depois, ainda ouço as palavras de Deus para mim. “Separe um lugar 

deserto e descanse um pouco” (Marcos 6:31). Ele nos convida a parar, na corrida 

enlouquecedora ao nosso redor, para estar com Ele. Não apenas momentaneamente ou 

por obrigação, mas por uma temporada, porque queremos passar um tempo com o 

Restaurador de nossas almas. 

 

No momento, muitos de nós nos encontramos em um lugar onde estamos isolados em 

nossas casas devido a uma pandemia global. Em certo sentido, fomos forçados a fazer 

uma pausa em nossa correria habitual da vida. Nossas vidas mudaram para esta 

temporada. Estamos descansando Nele neste "lugar deserto"? Estamos ouvindo Sua voz 

mansa e discreta (1 Reis 19:12), chamando-nos a caminhar mais com Ele (João 15: 9)? 



Estamos nos afastando para conhecê-Lo mais ou estamos preenchendo o espaço 

silencioso com o barulho de outras distrações? 

 

Quando criança, lembro-me de cantar uma música que incluía estas palavras: “Tempo 

com Ele é tempo bem gasto. Ele será seu conforto e seu guia. Tempo com ele é bem gasto. 

Ele sempre estará ao seu lado. Construir nosso relacionamento com Deus gastando tempo 

com nosso Consolador e Guia, é de extrema importância nos tempos em que nos 

encontramos agora. Tempo de qualidade (em vez de quantidade de tempo) é o que conta 

mais. O que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu tempo com Deus nesta 

semana? Considere as seguintes ideias: 

 

• Peça a Deus que lhe dê o desejo maior de passar tempo com Ele. 

• A Bíblia não é para ser difícil de estudar. É a Palavra viva de Deus para você, e Ele está 

esperando para falar com você através dela. 

• Entre em humildade e ore antes de ler sua Bíblia, pedindo a Deus uma mensagem 

específica que você precisa ouvir. 

• Você pode pegar apenas um versículo ou uma pequena porção das Escrituras por dia. 

Considere: O que Deus está me dizendo através desta passagem? Como posso incentivar 

alguém hoje com esta mensagem? 

 

Deus espera pacientemente que passemos tempo com Ele todos os dias (Apoc. 3:20). 

Você vai esperar com expectativa, como Tahlia, ansiando por Seu retorno? Você vai 

descansar um pouco com Ele enquanto espera? 

 

Nina Atcheson atualmente atua como Gerente de Currículo do Departamento de Escola 

Sabatina e de Ministérios Pessoais da Associação Geral e Oficial de Identidade 

Adventista das Escolas Adventistas da Austrália. Nina, seu marido Matt e seus três 

filhos moram perto de Gold Coast, na Austrália. 
 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Qual é a maior barreira que impede você de passar um 

tempo de qualidade com Deus? Existem bloqueios que você poderia pedir a Deus para 

ajudá-lo a remover para eliminar certas distrações? Como isso pode mudar seus hábitos 

de oração e estudo da Bíblia? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Talvez Deus esteja querendo superar as difíceis 

circunstâncias que nos cercam para nos ajudar a perceber nossa grande necessidade dEle 

antes que Ele volte. Ele está oferecendo uma oportunidade única para descansarmos um 

pouco nEle. Você responderá ao convite dEle? Vamos reivindicar as promessas de João 

15:4,5; Isaías 26:2,3 e Marcos 6:33 enquanto buscamos descanso e segurança nEle. 

 

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

suas vidas a Sua ordem, encontrarão paz e tranqüilidade. mas ao nos comprometermos 

com o sábio Mestre Trabalhador, Ele mostrará o padrão de vida e caráter 

isso será para a Sua própria glória.”  

(O Desejado de Todas as Nações, p. 331) 

 

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

 

• Ellen G. White, Educação, capítulo 20, “Ensino e estudo da Bíblia”. 


