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Dia 36  

 (01 – 07 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

“Anjos ao redor” 
 

Por Melony Coleman 

 

Devo compartilhar uma experiência incrível que aconteceu recentemente. 

 

Meu marido é pastor no estado americano de Oregon e foi a noite de abertura de nossa série 

evangelística, "Revelação da Esperança". Estive incentivando mais oração em nossa igreja, por 

isso decidi supervisionar a sala de oração durante a série. Minha equipe é formada principalmente 

por amigos idosos casados ou pessoas que oram em suas casas, então eu não tinha certeza da 

quantidade de participação que teria durante as reuniões. Decidi criar uma sala de oração de 

qualquer maneira, esperando que alguns membros da igreja estivessem dispostos a entrar e orar 

periodicamente durante as reuniões. 

 

Naquela primeira sexta-feira à noite, era só eu. Eu me senti sozinha, mas ore mesmo assim. 

Novamente, no sábado à noite, era apenas eu. Eu me senti um pouco mais desanimada. Eu fiz 

uma bela interpretação de "A Oração do Senhor". Enquanto tocava, eu orei. "Eu sei que onde dois 

ou três estão reunidos em Seu nome, você está aí, Senhor, mas e se for apenas eu?" Eu orei em 

silêncio. 

 

Quando a música terminou, eu abri meus olhos e a sala estava cheia de anjos. Comecei a chorar 

enquanto olhava ao redor da sala com espanto. Os anjos eram altos, tão altos quanto o teto, com 

ombros largos. Eles ficaram ombro a ombro, de costas para a parede, ao redor das bordas da sala. 

Eu me senti minúscula comparada a eles. Eles tinham asas e vestiam roupas esvoaçantes. Eu fui 

atraída por seus rostos. Pareciam homens, homens muito bonitos. Seus olhos eram tão gentis e 

eles sorriam gentilmente, um sorriso reconfortante. Suas características faciais eram definidas e 

eles tinham uma atmosfera de ousadia guerreira. Seus cabelos escuros caíam até os ombros. 

Embora eu não pudesse ver através deles, quase consegui. Suas formas brilhavam com uma cor 

branca amarela. Eu só consegui vê-los por quatro ou cinco segundos e depois eles se foram, mas 

não consegui parar de chorar pelo resto da noite. 

 

Fiquei tão desanimada, imaginando se Deus poderia ouvir minhas orações se fosse apenas eu na 

sala de oração. Ele me mostrou de uma maneira milagrosa que, se uma pessoa está orando, basta. 

Sinto-me tão indigna e não merecedora de que Ele me tenha dado esse grande presente. Eu ainda 

choro com frequência ao pensar nessa experiência sagrada. 

 

Continuo orando sozinha na sala de oração da igreja, mas não estou mais desanimada, pois sei 

que a sala está cheia de anjos, mesmo que não possa vê-los. Eu apenas tive que compartilhar! 

Nunca devemos subestimar o poder da oração. Mesmo se apenas uma pessoa estiver orando, isso 

é suficiente. Deus está trabalhando mesmo quando não podemos ver. 

 

Melony Coleman é esposa de um pastor e mãe de três filhos. Ela e sua família vivem no sul do 

Oregon. 



PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Você já se sentiu sozinho em oração? Você já orou e orou e 

ainda não viu a resposta que desejava? Ou você já se perguntou se o fato de estar orando 

sozinho(a) faz a diferença? Se você estiver tentado a desanimar, lembre-se de que Jesus orou 

sozinho e veja como Suas orações mudaram o mundo! Considere Abraão, Jacó, José, Davi, Elias, 

Ester e muitos outros ao longo dos séculos. Às vezes eles se sentiam muito sozinhos, e ainda 

assim suas orações moviam o céu. 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Nesta semana, gostaríamos de desafiá-lo a pegar um ou 

dois dos personagens da Bíblia listados acima (ou escolher o seu) e aprender tudo o que puder 

sobre os momentos de oração solitária. Use a Bíblia e o Espírito de Profecia para sua pesquisa de 

estudo da Bíblia e escreva suas descobertas. Em seguida, escolha uma característica que você 

realmente admira em um aspecto da vida de oração deles e ore para que Deus instale essa virtude 

de oração em você. 

 

“Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus poderia usá-lo nesta grave crise na 

história de Israel. Enquanto ele orava, sua fé alcançou e agarrou as promessas do Céu, e ele 

perseverou em oração até que suas petições fossem respondidas. Ele não esperou a evidência 

completa de que Deus o ouvira, mas estava disposto a arriscar tudo com o menor sinal de favor 

divino. E, no entanto, o que ele foi habilitado a fazer sob Deus, tudo pode fazer em sua esfera 

de atividade no serviço de Deus ... Fé como essa é necessária no mundo de hoje - fé que se 

apegará às promessas da palavra de Deus e se recusará a deixar ir até que o céu ouça." 

 (Oração, p. 138) 

 

 

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

 

• Ellen G. White, A Verdade Sobre os Anjos. 

 

Foco de Oração – (Dia 36) 

 
Relatório de Louvor! Louvamos ao Senhor por todos os grupos e ministérios da igreja 

que continuam a encontrar maneiras criativas e úteis de alcançar aqueles que estão 

lutando! Muitas vidas estão sendo tocadas pelo amor de Jesus! 

 

1. Ore pelos membros da igreja que vivem em cidades densamente povoadas ao 

redor do mundo neste momento de pandemia. Ore por proteção e provisão para 

suas necessidades. 

 

2. Ore por resistência para profissionais médicos em todo o mundo que combatem 

essa pandemia de coronavírus há semanas e meses. 

 

3. Ore para que o povo de Deus continue estudando profundamente Sua Palavra, 

gaste muito tempo em oração, abandone seus pecados e se prepare para a vinda 

de Jesus em breve. 

 

4. Peça a Deus para lhe mostrar como orar neste momento de crise. 


