
 

 

 

 

Dia 47 

(12 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

A fé de Jesus 
 

“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de 

Jesus.” Apocalipse 14:12 

 

“Fé na capacidade de Cristo nos salvar de maneira ampla e plena e completa é a fé de Jesus."  

(Mensagens Escolhidas, v. 3 p. 172) 

 
Perguntas do coração: 

Estamos vivendo nos últimos dias. Agora é o tempo, mais do que nunca, em que é necessária a máxima 

confiança na capacidade de Deus para nos sustentar em nossas necessidades! Jesus providenciou Sua vida, 

morte, ressurreição e Sua Palavra com Suas promessas e instruções para você. Ele se comprometeu com a 

tarefa de salvar você. Incrível, não é? Você deseja realmente acreditar nisso e aceitar esta realidade com suas 

consequências transformadoras em sua vida? Você quer que Jesus tome sua fé pequena e fraca e a transforme 

em uma fé inabalável? Peça que Ele faça esse trabalho em você ao seguir Sua vontade dia após dia. 

 

Relatório de Louvor:  

• É encorajador ouvir quantas de nossas igrejas, pastores, anciãos e outros membros estão sendo criativos 

e colocando oportunidades de adoração, comunhão e oração para seus membros locais on-line 

regularmente. Este será um grande benefício para a igreja à medida que avançamos. Isso está nos 

levando a pensar de maneira criativa e positiva em como alcançar àqueles que nos rodeiam e que 

precisam de Jesus. 
 

Foco de Oração – (Dia 47) 
 

• Ore por vários projetos missionários e esforços de evangelismo em North Sulawesi, Indonésia. 

 

• Ore por estudantes adventistas no Cairo, Egito, que estão lutando para poder receber doações de 

alimentos dos membros devido à certas restrições locais. 

 

• Ore pelos corajosos membros da região noroeste da Nigéria que mantêm a mensagem do evangelho, 

apesar dos perigos provenientes de grupos terroristas, bandidos e criminosos que são muito ativos 

naquele território. 

 

• Ore pelos alunos das Filipinas que enfrentam problemas relacionados às aulas no sábado devido a novos 

horários durante a pandemia. 


