
 

 

 

 

Dia 52 

(17 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Comprometendo-se com Jesus 
 

“Aarão falou todas as palavras que o Senhor havia falado com Moisés e fez os sinais aos olhos do povo. E o 

povo acreditou; e quando souberam que o Senhor havia visitado o povo de Israel e que Ele havia visto a 

aflição deles, eles inclinaram a cabeça e adoraram.”  (Êxodo 4:30-31) 

 

“Você deseja se entregar a Ele, mas você é fraco em poder moral, escravo da dúvida e controlado pelos 

hábitos de sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. Você não pode 

controlar seus pensamentos, seus impulsos, seus afetos. O conhecimento de suas promessas quebradas 

enfraquece sua confiança em sua própria sinceridade e faz com que você sinta que Deus não pode aceitá-lo; 

mas você não precisa se desesperar. O que você precisa entender é a verdadeira força da vontade. Esse é o 

poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da ação correta da 

vontade. O poder de escolha que Deus deu aos homens; é tarefa deles exercitá-lo. Você não pode mudar seu 

coração, não pode dar a si mesmo as afeições de Deus; mas você pode optar por servi-Lo. Você pode dar a ele 

sua vontade; Ele então trabalhará em você para desejar fazer de acordo com a Sua vontade. Assim, toda a sua 

natureza será submetida ao controle do Espírito de Cristo; suas afeições estarão centradas nEle, seus 

pensamentos estarão em harmonia com Ele.” (Caminho a Cristo, p. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Quando confrontados com a realidade da promessa amorosa de Deus de salvação da escravidão, a reação do 

povo de Israel foi de rendição, compromisso e adoração. 

Ao contemplar o incrível amor de Deus por você, você escolherá hoje responder a Ele com o mesmo tipo de 

atitude? Você lhe dará sua vontade, sua vida, seu coração? 

Deus é bom. Ele deseja ajudar e curar. O processo pode doer às vezes, mas vale a pena. Abandone as coisas 

mundanas e se renda ao compromisso com Deus hoje. 

 

Relatório de Louvor:  

 

• As restrições do Covid-19 levaram a um aumento do interesse pelo evangelho no Oriente Médio. Várias 

pessoas, anonimamente, se conectaram on-line à igreja. 

• Movimentos massivos de oração estão ocorrendo na Divisão Interamericana. 

 

  



Foco de Oração – (Dia 52) 
 

1. Ore pelos colportores em todo o mundo que são afetados financeiramente pela pandemia. Ore por 

maneiras de nossa literatura ainda se espalhar durante esse período e para que muitos sejam abençoados 

pela leitura. 

 

2. Ore pelos membros fiéis que estão servindo nos bancos de alimentos no momento. Ore para que 

estejam protegidos do vírus ao fazerem esse serviço de amor por suas comunidades. 

 

3. Ore por leigos, obreiros bíblicos e evangelistas que dependem da agricultura e de outras medidas de 

apoio para sustentar a si mesmos e suas famílias. Ore por aqueles que vivem e servem em regiões 

afetadas por fortes secas. 


