
 

 

 

 

Dia 55 

(20 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 
 

Comprometendo-se com sua igreja local 
 

"Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa 

alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.” (Atos 4:32) 

 

“Os convertidos ao evangelho eram 'de um coração e de uma alma'. Um interesse comum os controlava - o 

sucesso da missão que lhes era confiada; e a cobiça não tinha lugar em suas vidas. O amor deles por seus 

irmãos e a causa que eles haviam adotado eram maiores que o amor por dinheiro e posses. Suas obras 

testemunhavam que eles representavam as almas de homens de maior valor que a riqueza terrena. Assim será 

sempre quando o Espírito de Deus toma posse da vida.” (Atos dos apóstolos, p. 70) 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas do coração: 

Há momentos em que podemos ficar frustrados com nossa igreja local ou mesmo com a igreja global. No 

entanto, sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. Se Jesus está tão comprometido com Sua igreja, não 

deveríamos estar comprometidos com ela também? Os primeiros cristãos estavam cheios do Espírito e 

dispostos a sacrificar tudo pela igreja e missão de Deus. Peça a Deus hoje que perdoe qualquer atitude 

pecaminosa e peça que Ele o batize com Seu Espírito, capacitando-o a buscar a unidade e a viver 

sacrificialmente para apoiar e abençoar a comunidade da igreja local. 

 

Relatório de Louvor: 

 

• Louvamos a Deus pelas 900 novas igrejas nos últimos anos na Divisão Norte-Americana. 

• Na Divisão Sul-americana, os pedidos de estudo da Bíblia aumentaram 5 vezes desde o início da 

crise! 
 

Foco de Oração – (Dia 55) 
 

1. Ore pela igreja no país do Gabão. Ore para que seus membros tenham coragem e sabedoria para alcançar 

seus concidadãos. Ore especialmente por um grupo em Akanda que está tentando ministrar às pessoas com 

deficiência. 

 

2. Ore pelas necessidades da sua igreja local. Necessidades espirituais e físicas. Ore por unidade, cura e um 

compromisso renovado com atividades de divulgação e missão. 

 

3. Ore pelos pastores e líderes da igreja da União Haitiana. Ore pelas igrejas em algumas regiões do Haiti 

cheias de gangues armadas. Ore pela saúde espiritual, física, financeira e mental dos membros no Haiti. 

 



4. Ore pelos membros que adotaram uma visão errada ou distorcida das doutrinas e estão tentando enganar 

ativamente os outros. 

 

5. Ore por ex-membros que se separaram da igreja e formaram seus próprios grupos ou denominações. Ore 

para que sejam levados à verdade. 

 


