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A Estrada Em Casa  
Por Mary Loudermilk 

“Um certo homem tinha dois filhos." E assim começa aquilo a que 
chamamos de a  parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Os dois meninos 
parecem diferentes em carácter e interesse. O jovem que poderíamos 
chamar de a ovelha negra da família. Ele tomou a sua parte da herança 
familiar e afastou-se de sua familia, buscando a boa vida. O irmão mais 
velho carregava sobre sua responsabilidade  (como de costume) o 
trabalho em casa. 
 

O que é um filho pródigo? Dicionario. Definido como "uma pessoa que gasta, ou tem gasto o 
seu dinheiro ou substância com desperdício extravagante; esbanjador." Também usamos o 
termo para descrever alguém que se afastou de Deus e da igreja, um infiel. Ele têm 
desperdiçado sua herança espiritual. 
 
Muitos de nós estamos orando para ver um filho pródigo restaurado para o seu lugar na 
família de Deus. Não podemos sempre compreender as suas razões para a curta distância - 
desilusão dor, perda da fé, ou apenas a sedução do mundo - mas temos tempo para mandar 
de volta conosco. Muitas vezes, a única coisa que podemos fazer é orar que para que eles 
acabaram vindo por si próprios e voltaram para casa. 
 
Às vezes a estrada pra casa é longa e solitária. Não se  pode imaginar as emoções de um 
filho prodigo no caminho de volta para casa.(vamos imaginar) Vergonha. Antecipação. 
Hesitação. Perguntas. O que a gente acha? Será que eles me aceitar de volta? Será que vão 
me olhar com os memos olhos? Será que me perdi para sempre? Posso prosseguir? 
 
Quando orar por seu filho pródigo, pessa a Deus para lhe dar uma escritura específica que 
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você possa  orar e reclamar para Deus a vida de seu filho pródigo. Aqui estão algumas 
Escrituras de como você pode orar. 
• que ele venha cair em si , e reconheça  a sua necessidade de regressar a casa (Lucas 
15:17-18). 
• que ele possa se arrepender e reconhecer seus pecados (Provérbios 28:13; Ezequiel 18:21; 
2 Coríntios 7:10). 
• que ele possa lembrar da misericórdia de Deus (Salmo 34:18; Joel 2:13). 
• que a experiência de fome carnal lhe traga fome espiritual (Mateus 5:6; João 6:33-35). 
• Que Deus permita restaurar a alegria da salvação em sua vida (Salmo 51:12). 
O filho pródigo não retornará imediatamente para a casa de seu pai. Não sabemos quanto 
tempo ele demorou no lugar onde estava até que o desespero podece dirigir os seus passos 
rumo a casa. Temos de ser persistentes nas nossas orações e não nos fadigarmos  enquanto 
oramos e aguardamos(Gálatas 6:9). Temos também de nos preparar para alcançar com amor, 
misericórdia e perdão. Vamos ao encontro deles e lhes dar boas vindas de volta sua casa. 
 
"Mas quando ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão e correu, e caiu sobre o seu 
pescoço e beijou-o" (Lucas 15:20). 

 
 

  

 

  

Orando Pelos Filhos Pródigos   
Por Carla Calhoun 

 
Quase todos com que falamos  de lguma forma comprovam a existência 
de um pródigo na sua vida. 
 
Há tantas emoções envolvidas. Podemos nos sentir culpados,  com 
raiva, com tristeza, vergonha, ou lamentar enquanto olhando eles 
repetirem os mesmo pecados mais e mais e continuar a fazer as más 
escolhas. É muito fácil nãose tornar amarga mas não devemos sucumbir. 
Temos de compreender que Deus ama eles ainda mais do que nós. 
 
Mantenha-se orando; eles contam connosco. Relembre que orações são 

como mísseis que podem ser destinadas para interceptar os perigos que ameaçam o nosso 
filho pródigo. 
 
Podemos ter a esperança de que nossas crianças não possam retornar da terra do inimigo. 
Deus não esqueceu. Seus planos não são anuladas porque a nossas crianças estiveram em 
um estado inconstante. Jeremias 31:16-17 promete "absterem sua voz do choro, e das 
lágrimas os teus olhos; para o seu local de trabalho deve ser recompensado, diz o SENHOR, 
e virão de volta da terra do inimigo. Há esperança em seu futuro, diz o SENHOR que seus 
filhos devem voltar à sua própria fronteira"  
 
Rejeitar o medo. O acrônimo para temor é  "Falsas provas inconstantes e inreais." Pra o 
inimigo sua arma mais eficaz é o engano. Se aceitarmos a mentira de Satanás que nossos 
filhos nunca mudaram, temos sido enganados por um de seus truques mais antigas. O inimigo 
sabe que o tempo é curto e está  trabalhando horas extraordinárias para  Ser o pior pesadelo 
dos nossos filhos cristãos  "Lembrai-vos do Senhor, grande e incríveis, e pelejai por vossos 
irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas" (Neemias 4:14). Peljai 
na oração cosntate. 
 
Segura alegria. É uma arma importante na guerra espiritual de intercessão. Quando os 
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nossos filhos decidem seguir um caminho oposto ao que nós lhes ensinamos, ainda podemos 
nos alegrar e lhe agradecer a Deus pelo que já foi feito e o que ele fará. Alegria não é 
baseada no sentimento mas em saber, Neemias 8:10 assegura, "a alegria do Senhor é a 
vossa força." 
 
Orar contra dúvidas. Dúvida coloca a nossa circunstância entre nós e Deus enquanto a fé 
põe Deus entre nós e nossas circunstâncias. 
 
Dúvida= Você - Circunstância - Deus 
Fé = Você - Deus - Circunstância 
 
Construa uma equipe de oração. Procurar umas poucas pessoas que você pode confiar e 
que desejam verdadeiramente oferecer suporte a você. Dar-lhes pedidos específicos, 
compartilhar respostas à oração, e de lhes agradecer, um grupode oração fortalese os laços 
da irmandade. 
 
Solte a culpa e a vergonha. Deixe o desejo de culpar a si mesmo, outra pessoa ou a Deus 
por aquilo que aconteceu. Permanecer culpadas não vai conseguir fazer nada para ajudar 
você ou seus filhos pródigos.Transforme a sua preocupação em oração. 
 
Orar orações focadas e específicas. Orar regularmente para a proteção de seus filhos 
pódigos, do sexo ilícito, dependências, religiões falsas e outras forças destrutivas. Pedir 
protecção da tentação, mal, pessoas que fazem o mal, influências negativas, Satanás, e o que 
é errado pensar. Confie em Deus para usar as suas más experiências para abrir os olhos das 
pesoas ao seu redor para a verdade guiá-los na direção de decisões mais sábias. 
 
A nossa maior influência sobre os nossos filhos e filhas é refletir a graça de Deus, de verdade 
e de amor. Enquanto nossos filhos estão vivos, há esperança. Se agarrar a esperança de que 
eles vão retornar. Lembre-se de que Deus os ama mais do que nós! 
 
 

  

Continuar Orando Pelos Pródigos   
Por Cathy Conn 
 

A história bíblica do filho pródigo diz "Ele desperdiçou tudo o que tinha." 
 
Imagine um filho , cuidado nos braços com amor e criado com carinho  
agora está desperdiçando sua vida longe de Deus. Como é que isso pode 
acontecer? Parece que a tristeza de lidar com um filho longe de Deus é 
quase insuportável às vezes. 
 
Como mãe de um filho pródigo, lidamos com a culpa, dor e um sentimento 

de fracasso. Sentimos uma profunda dor quando vemos nossos filhos tomando caminhos 
erradas, sabendo que eles vão trazer tanta tristeza. É tão difícil para sentar e permanecer em 
silêncio quando vemos a sua vida em espiral. Se pudéssemos apenas rolar de volta o relógio 
para outra vez velos pegar no sono e com nossas mãos os proteger de lesões estariamos 
eguras de tristezas e amargaruras da alma. 
 
Como devemos orar por filhos desobediente? O que podemos fazer para mudar o seu curso 
de vida? Em primeiro lugar estamos tão contritos e preenchido com angústia que só podemos 
chorar na oração. A dor parece demasiadamente grande. 
 
A Bíblia diz o filho pródigo gastou tudo o que tinha e começou a padecer, Creio que o filho 
finalmente percebeu que ele não tinha nada e lembroucomo era estar na casa do pai. De 
modo que devemos começar a orar para que o Senhor traga para a mente de nossos filhos 

 

 



pródigos as muitas vezes que eles se sentiram incríveis com o poderoso toque do Espírito 
Santo. 
 
Pedir ao Senhor, para seus filhos pródigos,recordem os preciosos momentos onde sntiram a 
unção do Espírito Santo. Quando vier a noite, trazer de volta todas as memórias de ter a paz 
de Deus na sua vida. Lhes recordar aqueles Maravilhosos tempos de férias e vezes ao redor 
da mesa de jantar com suas famílias. Senhor retira o mal, curar sua amargura e de os leva 
para te. Extrai a ira e a substitua por uma alegria. Extrai a dureza de coração e substitua com 
suavidade. Remova o orgulho e substitua com humildade. Renovar o seu conhecimento das 
Escrituras e dar a eles um amor por sua palavra. Remover tudo o que impede de QUE MEUS 
FILHOS  voltem para você Senhor." 
 
A Bíblia diz que o pai viu o filho pródigo de longe. Será que o pai nunca desistiu de acreditar 
seu filho chegar em casa? Creio que devemos olhar com antecipação e ver o regresso dos 
nossos filhos pródigos. As promessas de Deus não falha. Não importa o que o filho pródigo 
fez,mantenha o amar, tal como Jesus os ama. 
 
Uma coisa é certa, nunca desistir de orar por seus filho pródigo é oque vai faze-los acertar o 
caminho de volta. A mulher que mantidos próximos de volta para o injusto juiz obteve 
finalmente o seu pedido concedido. 
 
. 

  

  

From the Editor 

Deus está fazendo maravilhas! Deus está abrindo muitas portas e 
este boletim informativo está agora disponível em Inglês, Espanhol, 

Francês, Alemão, Holandês, Português, Russo, Grego, árabe, 
persa, República Checa, Chinês, Swahili, Húngaro, tagalos, 

indonésio, Romeno, Italiano, Norueguês e Polaco. Ajude-nos a 
rezar por um sérvio, búlgara e Japonês tradutores. 

 
Se você quiser receber qualquer das traduções acima favor enviar 

solicitação para LadiesPrayerInternational@aol.com e teremos todo 
o prazer de adicionar você à nossa lista de correio! 

 

Debbie Akers 
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Quem somos . . . A partir de 1999: A Oração de Mulheres Intl. é composta de 

mulheres em todo o mundo, que se reúnem na primeira segunda-feira de cada 

mês para se unir em oração focada para os seus filhos e para as crianças da 

Igreja local e comunidade. 

Nossa missão . . . Estamos comprometidas com a preservação espiritual desta 

geração e para ir além da restauração espiritual de gerações anteriores 

 Nossa necessidade . . . Mulheres comprometidas que vão se juntar a primeira segunda-feira de cada 

mês e a orar uma oração focado para seus filhos 

 

Três prioridades de oração .. 

 A salvação dos nossos filhos (Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6) 

 Que eles se apropriem da fé em uma idade responsável (I João 2:25-28; Tiago 1:25). 

 Que entram no ministério da messe do Senhor (Mateus 9:38). 

 

 

  

Os Ministerios que Suportamos  
 

TUPELO CHILDREN'S MANSION Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and 
emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  
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