
 

 

 

 

Dia 49 

(14 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

A compaixão de Jesus 
 

“O Senhor é gracioso e justo; nosso Deus é cheio de compaixão.” (Salmo 116:5) 

 

“As almas que vieram a Jesus sentiram em Sua presença que até para eles havia como sair da cova do pecado. 

Os fariseus tinham apenas desprezo e condenação por eles; mas Cristo os recebeu como filhos de Deus, 

afastados de fato da casa do Pai, mas não esquecidos pelo coração do Pai. E sua própria miséria e pecado 

fizeram deles apenas os objetos de Sua compaixão. Quanto mais eles se desviavam dele, mais fervorosos 

ansiavam e maior o sacrifício por seu resgate.” – (Parábolas de Jesus, p. 186) 

 
Perguntas do coração: 

A graça de Deus para nós é um resultado direto de Sua grande compaixão por todos os que sofrem com o 

pecado e suas consequências. Percebendo Sua compaixão por você, como revelado em Jesus, o que está 

impedindo você de chegar a Ele como você é e entregar hoje os cantos mais sombrios de sua vida a Ele? Jesus 

entende seus fardos, lutas e tentações. Ele está mais do que disposto a ajudar, curar, perdoar, elevar e 

fortalecer você. Você deixará que Seu amor, graça e compaixão derrubem qualquer resistência ou indiferença 

que possa estar sentindo em relação a Ele hoje? 

 

Relatório de Louvor:  

• Muitos adventistas e outros cristãos estão percebendo que ficamos confortáveis demais e administramos 

nossas igrejas de maneira humana. Precisávamos de um alerta para nos ajudar a viver a vida de fé, 

oração e milagres, como a igreja primitiva fez em Atos. Naquela época, os crentes não tinham finanças, 

diplomas, edifícios ou instituições; contudo, por causa das provações e até perseguição, e pela presença 

e poder do Espírito Santo, eles mudaram o mundo e levaram o evangelho ao mundo inteiro em apenas 

alguns anos. 

 

Foco de Oração – (Dia 49) 
 

• Ore pelas igrejas na Jamaica. Ore pelos membros que estão enfrentando dificuldades financeiras, bem 

como pela equipe e pelos pacientes do Andrews Memorial Hospital durante esta crise. 

 

• Ore pelos membros da igreja e familiares que estão enfrentando vícios em pornografia, filmes, música, 

álcool, açúcar, e outras substâncias e comportamentos. Ore para que eles obtenham vitória em Cristo. 

 

• Ore pela Igreja de Windhoek South, na Namíbia, que há dez anos tenta obter aprovação para comprar 

terras para construir uma igreja para que eles se reúnam. 

 

• Ore pela padaria adventista em Gränna, na Suécia, para poder alcançar as muitas pessoas em sua cidade 

com a mensagem do evangelho. 


