
 

 

 

 

Dia 46 

(11 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O amor de Jesus 
 

“Como o Pai me amou, eu também te amei; permanece no meu amor." (João 15:9) 

 

“Eu estarei, uma vez salvo no reino de Deus, constantemente discernindo novas profundezas no plano de 

salvação. Todos os santos redimidos verão e apreciarão, como nunca antes, o amor do Pai e do Filho, e 

cânticos de louvor irromperão de línguas imortais. Ele nos amou, deu a vida por nós. Com corpos glorificados, 

com capacidades ampliadas, com corações purificados, com lábios imaculados, cantaremos as riquezas do 

amor redentor.” (Carta 27, 1890) 

 
Perguntas do coração: 

Deus é amor. Ele é o criador do amor. Não pode haver amor mais puro do que o amor dentro da Divindade. Se 

Jesus nos ama tanto quanto o Pai ama a Jesus, o que poderia ser mais atraente do que estar com Ele em plena 

harmonia? O amor de Jesus é sem comparação! Atualmente, existem coisas em sua vida que você ama mais 

que a Jesus? Existe algo que cativou os afetos do seu coração? Peça a Jesus para o impressionar com o amor 

perfeito com o qual você é amado por Ele. Aceite hoje esse amor em seu coração e que ele seja a motivação 

suprema para sua caminhada de fé? 

 

Relatório de Louvor:  

• Alguns países e alguns estados dos EUA começaram a reabrir negócios (com restrições). 

 

• As taxas de casos Covid-19 e taxas de mortalidade foram um pouco menores do que as projeções 

anteriores previam. 

 

Foco de Oração – (Dia 46) 
 

• Ore por vários projetos de construção, como igrejas e escolas em todo o mundo. Ore por contínua 

doação e fidelidade nos dízimos e nas ofertas. 

 

• Ore pelas ilhas de São Vicente e Granadinas que estão enfrentando uma das piores secas no topo da 

pandemia. Ore por chuva e pelas bênçãos de Deus na missão das igrejas locais. 

 

• Ore pelos membros que são atormentados pelo medo durante esta crise. 

 

• Ore por discernimento ao entender a diferença entre a adesão a medidas sanitárias promovidas pelo 

governo e a imposição de falsa adoração. 


