
 

 

 

 

Dia 54 

(19 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 
 

Comprometendo-se com seu cônjuge/família 
 

“Esposas, submetam-se a seus próprios maridos, como ao Senhor... Maridos, amem suas esposas, como Cristo 

amou a igreja e se entregou por ela... Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é correto... Pais, não 

provoque seus filhos à ira, mas crie-os na disciplina e instrução do Senhor. ” (Efésios 5:22, 25; 6:1, 4) 

 

“A causa da divisão e discórdia nas famílias e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é 

aproximar-se um do outro. O segredo da verdadeira unidade na igreja e na família não é a diplomacia, nem a 

administração, nem um esforço sobre-humano para superar as dificuldades - embora haja muito o que fazer -, 

mas a união com Cristo.”  (O Lar Adventista, p. 179) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Seu cônjuge e sua família são pessoas em sua vida em relação às quais você tem um dever solene: amar, 

apoiar e discipular em um relacionamento alegre e amoroso com Jesus. Hoje você se comprometerá a estender 

a mesma graça, perdão e amor que Jesus lhe mostrou a seu cônjuge e família? Você deseja ser um líder 

espiritual para o seu lar? Peça a Jesus hoje uma caminhada mais profunda e uma união com Ele, para que você 

possa refletir melhor a Cristo para o seu cônjuge e família. 

 

Relatório de Louvor: 

 

• Prosper O: “Sim! Independentemente do COVID-19, ainda cantarei louvores ao SENHOR Altíssimo.” 

• Jon W: “Essa crise me deu um desejo renovado de caminhar ainda mais com Cristo!” 

 
Foco de Oração – (Dia 54) 

 

1. Ore por seu cônjuge, pais, filhos, irmãos e família. Ore para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo. 

Ore para que você seja o cônjuge, pai, mãe, irmão e filho/filha que Cristo quer que você seja. 

 

2. Ore pelo dia 6 de junho que é o "Dia da Oração pelo Casamento e Família", organizado pelos 

Ministérios da Família da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 

3. Ore por pessoas solteiras que se sentem muito solitárias neste momento. Ore para que eles vejam as 

bênçãos da singeleza no que se refere a servir a Deus. Ore para que, se for a vontade de Deus, eles 

encontrem um cônjuge fiel a Deus. 

 

4. Ore por pessoas que estão lutando com vícios. 



5. Ore por um membro em Trinidad cuja filha foi morta há dois anos e cujo filho foi morto em março 

passado. Ore para que ele seja confortado e também por proteção para a sua família. 


