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Fe em Meio ao  Desespero  
Por Liane Grant 

 

Por vezes os nossos filhos fizeram coisas que nos colocaram em oração 
desesperada. O nosso coração de mãe sente que se Deus não intervir, a 
situação vai se tornar intolerável, quer para nós ou-los. 
 
Desespero é uma emoção voláteil; pode conduzir uma direcção negativa ou 
positiva. Não devemos tentar manipular a Deus com a oração desesperada. 
"Deus, você tem que ter o cuidado com  isso agora ou . . . ." ou o quê? Vamos 
ter um colapso nervoso? Vamos parar de orar por nossos filhos? 

 
Não! Em todas as coisas, devemos orar pela a vontade de Deus. "e esta é a confiança que 
temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve" (João 
5:14). Deus não prometeu que nunca iremos sentir dor; às vezes é necessário nos atrair de 
volta para ele. Não temos fé suficiente para orar para que a sua vontade na nossa vida da 
criança, mesmo se eles têm de sofrer para que a sua alma a ser salva? 
 
O nosso desespero não dita a distribuição de Deus. Há mais de trinta anos, orei diariamente 
para a cura dos problemas de sono. Em uma típica noite, gostaria de wake up de oito a dez 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


vezes; e em um hotel, era mais parecido com quarenta ou cinquenta vezes. A fadiga 
estimulou alguns orações desisperadas, especialmente quando eu estava cuidando dos meus 
filhos jovens enquanto trabalham a tempo inteiro e sendo uma mulher de pastor. 
 
Eu decidi que eu iria conseguir, o meu corpo na cama durante oito horas a cada noite e o 
restante foi Deus. Eu me recusei a habitar no meu desconforto. No ano passado, Deus enviou 
um jovem pregador de outra cidade para orar por mim e que noite houve uma melhoria 
assinalável. Mais tarde, as coisas melhoraram ainda mais quando Deus me levou a me 
comprometer com uma dieta saudável. 
 
Deus respondeu à minha oração desesperada muito depois eu pensei que eu precisava dele, 
porque ele sabia o quanto eu poderia ter e o que eu precisava saber através do processo. 
"Não há tentação, mas como é comum ao homem: mas fiel é Deus, o qual não deixará que 
sejais tentados acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que 
a possais suportar." (1 Coríntios 10:13) 
 
Como eu estava me preparando  para escrever este artigo, uma música por Lauren Daigle 
tocou no rádio: "Quando você não mover montanhas, eu estou pedindo que você mova; 
quando você não parte águas eu desejo que eu poderia a pé através de; quando você não dar 
as respostas como eu grito para você; terei confiança, terei confiança, terei confiança em 
você." Vamos manter nossos A fé no meio do desespero. 
    

  

Oraçao  do Desespero 
Por Rebecca Akers  

  

Ana não tinha filhos  
era o temor de muitas, mas no seu tempo foi mais do que um medo. Ela foi 
um fardo - algo que ela teve de transportar. Como ela entrou as portas da 
igreja (Templo) o sopro audível uma vez das senhoras chegou a um impasse 
como eles notaram a sua presença. A maneira como eles olhavam para ela 
foi como se ela não pertencesse aquele lugar. 

 
Em todo seu corpo queimado através da parte de trás da sua cabeça. Dias se parassaram  e 
ela não comeu. Ela não podia. Seu coração era demasiado pesado e sua mente estava 
demasiada fraca. Seu marido questionava. "Por que razão não estais comendo? Por que você 
está chorando? Você não me ama?" Mas ele nunca iria sentir a forma como o fez. 
 
Esta continuação - ano após ano. Parecia um ciclo implacável de dor, feridas e saudade. 
 
Hannah cresceu desgostosa e indignada. Por que razão meu Deus? Por que você me fez 
amaldiçoada com isto? Você não me ama? Você não pode ver como todos me olham? Como 
eles me julgam e me pôs? 
 
Assim ela cresceu cansada. 
 
Ela cresceu desesperada. 
 
Ela orou uma oração desesperada e jurou que se Deus lhe dese um filho, ela daria de volta 
para ele. 

 

 



 
E ali naquele Templo ela própria derramou para fora até que nada foi deixado. Até que o seu 
espírito estava cru e ela já não era capaz de falar. Que dia, como ela deixou o templo "já não 
era triste o seu semblante." O 
 
desespero é uma arma. Quando os homens e mulheres de Deus estão desesperados, nada 
poderá detê-los. Especialmente quando eles rezar. Muitos lugares na Bíblia pessoas 
clamaram a Deus para ajudar, de paz, de orientação, de algo para preencher o vazio que eles 
estavam lutando. Se você estiver em que lugar hoje - cansado, raw, desesperados - Deus 
está disposta a atender você em seu lugar do desespero 

  

A Oração do Desespero 
Por Dianne Showalter  
  

Uma oração de desespero é uma oração que ninguém tem para nos dizer 
E ORAR, que nos coloca nos nossos rostos, articulado com a Deus pela 
sua misericórdia. O maior desafio é saber como tornar um produtivo 
oração que nos deixa sensação quando surgir a partir de nosso tempo 
com ele. (Read I Samuel 1:7, 15; I Samuel 2:1.) 
 
Um dos pontos de viragem na minha vida foi quando eu ouvi falar sobre 
missionária Nona Freeman seu desespero para a salvação dos seus 

netos. Ela chorou como ela diariamente chamados seus nomes na oração. Um dia o Senhor 
pediu a ela, "Você acredita em mim para isso?" E ela disse "Sim, Senhor." Então ele disse, 
"Se você acreditar, sair a mendicidade-me e iniciar festa!" foi então que ela realizou as suas 
fotografias até Deus chamando seus nomes diante dele, dizendo: "Senhor, obrigado por 
guardar o meu neto! Isso será feito em nome de Jesus!" Por fim, todos foram salvos! 
 
Quando estamos orando com as pessoas para receber o Espírito Santo, por vezes temos de 
os encorajar a louvor em vez de mendigar. Verdadeiro arrependimento é muito necessário, 
mas temos de passar para o próximo nível para receber mais de perdão. Pedimos-lhe para 
aquilo que queremos com lágrimas e paixão, mas nós não temos de viver como que 
diariamente. Temos de fixar os nossos fardos a seus pés e começar a confiança e anunciar a 
Sua Palavra, alegria que Ele está a fazer o trabalho! 
 
Em 1985, fomos chamados a ser missionários em El Salvador. Eu estava disposta, mas sentia 
ansiedade de tomar meus filhos em um país devastado pela guerra. Em uma conferência de 
senhoras ouvi um monólogo de Hannah tendo sua pequena criança, Samuel, para deixar no 
templo. Quase consegui sentir a dor do seu sacrifício. Chorei por duas horas e depois ouvi o 
Senhor me dizer, "Se você deseja permanecer e cuidar de seus filhos I irá permitir que você, 
mas se você vai, vou cuidar deles." As minhas lágrimas girada para a gratidão e a confiança, 
livramento e alegria! Eu confiava essas palavras muitas vezes, mesmo como marcadores 
entrou a nossa casa, e Deus foi fiel à sua palavra! 
 
Quando minha filha estava atormentada com dor de artrite reumatóide. Eu clamei ao Senhor, 
por que, Senhor? Ela tem sempre servido você. Temos fé para a sua cura. Está ouvindo?" Em 
que ponto eu mentalmente escolheu dela e deitou nos braços de Jesus. Eu disse a ele que eu 
estava dando a ela volta para ele fazer o que ele queria. Foi uma dura batalha, mas o pesado 
fardo levantado, e confiança começou. Ele ouviu o meu clamor! 
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Desesperada 
Por Wanda Chavis 

 
Desespero é um lugar sem esperança com condições intoleráveis. O 
modo como reagimos ao desespero honra ou desonra a Deus. 
 
Durante anos, Hannah diante do seu desespero com choro, ficar 
emburrado e tristeza. Lembrar o seu? A mulher de Elcana? 
 
"...Ana não tinha filhos" (I Samuel 1:2, NKJV). 
 
Não há nenhuma dor como a dor de braços vazio. Era sempre com 

Hannah - mas houve tempos quando a realidade da sua situação era mais do que ela poderia 
suportar. Quando eles foi a Siló para adorar e oferecer o sacrifício de sua família, Elcana seria 
dole a família porções para celebrar Deus da aceitação de sua oferta de paz. Ela sentia tão 
vazio e desesperada, embora ele deu a ela a escolha cortar e tentou honrar a sua. Durante 
esses tempos, vendo todos os seus filhos e a sua mãe, Penina, rir e comer juntos era como 
sal de fricção na sua ferida. 
 
Ano após ano ela se recusar a comer, como ela sentado lá na humilhação, enxugando sem 
ser chamado de lágrimas. Penina cromatogr icos naqueles momentos, escarnecimento ela 
com os seus olhos e sharp observações. 
 
Ano após ano o desespero a Hannah seria drive seu fora da celebração, como suas lágrimas 
deu forma de trimming. Para horas, Elcana ia tentar conforto ela, frustrados porque ele não 
sabe como fazer as coisas melhor. 
 
No entanto, neste ano especial, seu coração era tão desesperada, ela nunca é feita para a 
privacidade da sua tenda para chorar, mas caiu no chão do templo, choro. O seu coração foi 
exposto diante de Deus. 
 
"Agora o sacerdote Eli estava assentado sobre um assento por um post do templo do 
SENHOR. E ela estava em amargura de alma, orou ao SENHOR e chorou abundantemente. 
E ela fez um voto e disse: Ó SENHOR dos Exércitos, mas à tua serva deres um filho varão, 
ao SENHOR o darei por todos os dias da sua vida" (I Samuel 1:9-11). 
 
Eli viu sua desesperada oração e equivocadamente pensou que ela estava bêbado; mas 
depois de ouvir, ele deu a ela a sua bênção e falou a esperança em seu coração sem 
esperança! 
 
A continuação desta história é intrigante e colorido, mas eu quero terminar o meu pensamento 
aqui. O que você está fazendo com o seu desespero? Chorando? Reclamando? 
Desagradada? 
 
Eu desafio você a clamar a Deus, comprometer o seu futuro a ele e fazer planos de 
esperança! 
 

 

 



O seu desespero é a oportunidade de DEUS  LHE DAR esperança e cura. Não desista. 
Permitir que a palavra de Deus para falar da vida em sua situação. Comprometer seus planos 
para Deus. Fazer um voto. Ele vos dê a alegria de tristeza. A veste de louvor dissolver o 
espírito de tristeza. (Ler Isaías 61). 
 
 

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Do Editor 

Deus Está Fazendo Maravilhas 

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 

 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


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.  

 

 

 
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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