
 

 

 

 

Dia 48 

(13 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

A presença de Jesus 
 

“No entanto, eu digo a verdade. É melhor que Eu vá; pois se eu não for, o Consolador não virá; mas se eu 

partir, O enviarei para você.” (João 16:7) 

"Eu estou com você sempre, até o fim dos tempos." (Mateus 28:20) 

 

“Doravante, através do Espírito, Cristo deveria permanecer continuamente no coração de Seus filhos. A união 

deles com Ele era mais próxima do que quando Ele estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder do 

Cristo que habita neles resplandeciam através deles, para que os homens, contemplando, se admirassem; e que 

soubessem, que eles estavam com Jesus. Atos 4:13." – (Caminho a Cristo, p. 74) 

 
Perguntas do coração: 

Você já desejou estar vivo durante o tempo em que Jesus estava na Terra? Andar e conversar com Ele? O 

poderoso objetivo do evangelho é dar-lhe algo ainda melhor! Jesus quer viver dentro de você, fazendo você 

gostar dEle através do ministério transformacional do Espírito Santo. Você já pediu a Jesus para o batizar com 

o Espírito Santo, para que Sua presença fosse sentida e vista em você? Jesus nos disse para pedir o dom do 

Seu Espírito diariamente (Lucas 11:13). Convide a Cristo para habitar em você através do Seu Espírito agora. 

 

Relatório de Louvor:  

• Muitos ao nosso redor estão abertos e receptivos ao nosso testemunho e entendimento das Escrituras 

por causa desta crise. Louvado seja Deus! Ele está salvando muitos para a eternidade com Ele durante 

esta pestilência! 

 

Foco de Oração – (Dia 48) 
 

• Ore por indivíduos que lidam com opressão e possessão demoníaca. Ore para que sejam libertados do 

poder de Satanás. Ore por suas famílias, especialmente crianças cujos pais são afetados. 

 

• Ore para que os milhares de novos grupos e igrejas plantados em todo o mundo permaneçam fortes e 

vibrantes, apesar da atual crise. 

 

• Ore por pastores e líderes de igrejas em países com recursos sanitários muito precários. 

 

• Ore por estações de rádio adventistas ao redor do mundo, alcançando os não alcançados. 


