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Um Coração de Oração 
Por Tere De la Rosa 

  
Era  uma bela tarde. A Brisa estava  soprando à direita e eu estava no meu 
quintal e começei a falar com o meu maravilhoso Salvador. Eu senti a urgência 
de orar especificamente pela proteção do o meu coração, então eu fiz. Lembro-
me pedindo ao Senhor que mantenha o ódio e qualquer outro sentimento que 
não era alinhada com a sua palavra que ele não deixace viver no meu coração. 
Provérbios 4:23 adverte, "Guarda com toda a diligência o teu coração; para fora 
de ti são as questões da vida." 

 
Pouco resultado teve eu sei, a pior tempestade da minha vida estava vindo para mim, prometendo 
todos os tipos de destruição de ventos para mim e minha família. A tempestade a que me refiro 
não foi física. Foi uma batalha espiritual, e era uma época de escuridão para nós. 
 
Se você for uma mãe tenho certeza de que concordará comigo,que preferimos que algo nos 
aconteça, e não as nossas crianças. O meu julgamento envolvia dor e tristeza para o fruto do meu 
ventre, e para mim foi muito difícil de tratar. De acordo com a maneira como o mundo, eu tinha 
todo o direito de ódiar, desprezar e e desprezar aqueles que magoam meus filhos; mas porque 
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meu coração estava protegida por Deus, não me foi possível odiá-los. O meu coração estava 
fechado, livres para orar e de louvar. Eu era capaz de ver claramente no meio de uma noite 
escura e gritar para quem poderia ajudar a minha família e a mim, para sobrevivermos  a 
tempestade. Ele veio ao nosso socorro. Ele respondeu às nossas orações. Nós veio através de 
Vitória! 
 
"O cavalo é preparado para o dia da batalha: mas a segurança é do Senhor" (Provérbios 21:31). 
 
Eu não sei o que pode estar a sua frente agora, mas eu quero te encorajar a proteger o seu 
coração. Preencher com a Palavra da vida e com a oração e com louvores ao Senhor e alimentá-
lo com a igreja e a presença de Deus. Quando você foi ferido Nestes momentos e normal você 
falar com amargura, mais se seu coração esta livre , você vai falar com a misericórdia, o perdão e 
o amor, pois isso é do que o seu coração está repleto de. 
 
 
"Um homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o homem mau do mau tesouro do 
seu coração tira o mal da abundância do seu coração fala a boca" (Lucas 6:45). 
 

  

O que é um Coração de Oração? 
Por Kay Burgess 

  
O que é o "coração de oração"? Não consulte a ideia central do substantivo a 
oração ou para o tipo de coração que se deseja? Creio que é tanto - algo que 
deveríamos procurar depois e desejar tanto mais do que qualquer outra coisa. 
 
O Rei Davi era conhecido como o homem segundo o coração do próprio Deus. 
Prosseguiu Deus activamente, buscando a comunhão com ele, regularmente em 
seus pensamentos, palavras e coração. Ele também desejava a mesma relação 
para seus filhos e para a sua casa. Embora ele não foi permitido construir o 

templo, ele fez trabalhos difíceis em todo seu reinado para preparar a sua eventual construção. 
Deus honrou o desejo do seu coração permitindo que o seu filho Salomão viece a ser o lider do 
povo e construice o templo. Davi sabia que ele pessoalmente nunca iria construir ou vê-lo, mas 
ele fez tudo o que era possível para equipar seu filho Salomão para a tarefa. 
 
Em vez de lamentar e lamentar a situação, podemos sentir o coração de Davi o grito em II Samuel 
7:27 Enquanto ele orava "Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos 
de teu servo, dizendo: Eu te edificarei uma casa: por isso o teu servo achou no seu coração o 
fazer-te esta oração." Deus recompensado o coração de Davi através do estabelecimento de seus 
filhos sobre o trono de Israel. Muito melhor do que a construção de uma casa de física, Deus criou 
uma casa espiritual do qual seus filhos poderiam ser salvos. Mais tarde o seu filho Salomão orou 
com seu coração jovem pedindo pela sabedoria de Deus necessárias para cumprir a comissão lhe 
dada. Vemos Deus ficar contente com a atitude de Salomão em I Reis 4:29:"e Deus deu a 
Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração." 
 
Não é que o  grito do nosso coração como senhoras de oração pode trazer a  nossos filhos 
assumir a propriedade da fé e serem estabelecidos para sempre nesta bela verdade? Como 
mães, não nos dar "largueza de coração" para ver os nossos filhos  respondendo ao mover de 
Deus em suas vidas - primeiro como crianças, depois como adultos? Quando tudo o que temos 
trabalhado arduamente para incutir neles parece de repente ter raiz e vir a se concretizar em suas 
vidas, e vemos a tomar boas decisões e escolhas sábias, nós não sentimos como o apóstolo João 

 

 



disse na sua terceira epístola? "Eu não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam 
na verdade." 
 
Eu recentemente assistir este conceito na vida da Irmã Margarita, um humilde irmã filipina aqui na 
Espanha. Uma irmã fiel em oração que veio a Deus através de uma longa estrada quebrada na 
vida, Irmã Margarita afirmou recentemente que Deus milagrosamente se dispois a ela. Ela 
começou como uma simples oração que Deus daria para ela continuar a pagar a sua modesta 
promessa de fé, seu compromisso. Então falou Deus a ela e disse a ela para pagar um montante 
muito maior, uma grande percentagem do seu salário mensal. Assim, após mais oração, ela 
cometeu a maior quantidade, ela tinha acabado receber seu salario e tinha pago a escola de sua 
filha bill, ela havia ganhado um bónus grande o suficiente para pagar o seu compromisso anual, 
adiantados três meses de férias de volta para as Filipinas para si e para a sua jovem filha Meagan 
Good. 
 
Este é um fantástico testemunho de fé promessa, mas não pára por aí. Meagan Good, 
naturalmente, estava consciente de muitos desses eventos, mas nunca tinha respondido na Igreja 
para o movimento do espírito. Apenas pouco tempo depois voltando de suas férias, Meagan Good 
falou a resposta a uma chamada de altar em uma casa na reunião do grupo de células dizendo 
"Que dizer de mim?" Os adultos reunidos em torno dela, e em apenas alguns momentos Meagan 
Good começaram a falar uma linguagem celestial. E no domingo proximo nos a batizamos em 
nome de Jesus! 
 
O que de facto aconteceu com a  Meagan Good?! E todos os outros Meagans deste mundo? Não 
é que o clamor dos filhos de Deus em todos os lugares - o que sobre mim? Que é o coração da 
oração - de que nossas crianças possam aprender a buscar o coração de Deus. Davi disse que 
tão bem nos Salmos 27:4 Uma coisa pedi ao Senhor que vou procurar depois." pessoas são 
"pessoas" em todos os lugares, e todos temos necessidade de um Salvador! 
 
 

 
  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Do 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 orar por tradutores sérvio, búlgara e Japonês 
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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). 
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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 birth mothers 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. 

 

 

 

  

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a 

bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  
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