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Viver na Sua Presença 
Por Ronda Hurst 

 

“a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, 
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em salmos e hinos e 
cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração" 
(Colossenses 3:16). 
 
"Servir  ao Senhor com alegria e apresentaivos na sua presença com cantar" 
(Salmo 100:2). 
 

Não há nenhum lugar em que eu prefiro estar do que na presença do Senhor. Com 
demasiada frequência temos atraido a sua presença para as nossas igrejas edifícios o que é 
um dos melhores prazeres, entrar na sua presença. Não há nada como um culto com os 
santos do Altíssimo. 
 
"Como o son de trombetas os cantores eram como um, para fazer um som para ser ouvido em 
louvor e agradecer ao Senhor; e quando eles levantaram a voz com trombetas e címbalos e 
instrumentos músicos, e louvaram o SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade 
dura para sempre; então se encheu de nuvem a casa, mesmo a casa do Senhor"(II Crônicas 
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5:13). 
 
No entanto, aprendi que sempre e onde quer que eu começar a cantar louvores, a presença 
do Senhor vem chegando perto. "Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração" (Efésios 5:19). 
 
Eu me lembro quando eu estava crescendo e a minha mãe sempre estava cantando ou tinha 
boa música evangelica em nossa casa. Havia sempre uma paz e alegria. Quando eu olhava  
para trás, eu nem tudo podia ajudar mas creio que tinha muito a ver com o tipo do canto e  
música que foi uma constante em minha vida. Da mesma forma criei o abto com  minha 
família e eu ouço os meus filhos adultos  falarem agora, sobre a forma como a nossa casa foi 
pacífica. Você e sua familia não podem dar errado quando você levantar o nome de Jesus em 
sua casa através da oração, a leitura da Palavra e também louvor músicas. 
 
Mesmo o mundo compreende que cantar atrai o espírito. Quando estamos felizes e alegres, 
cantamos e dança. Quanto mais devemos transformar esses momentos de alegria e felicidade 
ao louvor na frente de nossos filhos para que eles crescem conhecendo e acreditando que 
Deus é a fonte da nossa alegria e força. 
 
Cantai ao Senhor e deixe sua presença encher sua casa! 
 
 

  

Buscando o Eterno  
 Por Laurie Sims 

  

Você notou isso? A insatisfação espreital? Em seus filhos, marido, amigos? 
Talvez até mesmo  sentir-se Instável? Desejosos de "algo". . . nada! Uma 
viagem longa. Vestido novo. Mais Facebook. E você tem se perguntado, "o 
que é que se passa aqui?" 
 
É uma espécie de como quando você se encontrar em pé na frente da porta 
do frigorífico meditando ou doce ou salgado, qual ira satisfazer seu apetite! 
Por vezes os nossos corpos não estão com fome em todas as horas, mas 
muito frequentemente apenas a ânsia de água (cede) 

 
Esta profunda puxe está no nosso próprio ser. O Espírito de Deus está caminhando 
claramente aos nossos corações desesperada mas muitas vezes não reconhecemos que por 
aquilo que ele é. O seu espírito é o desenho para si mesmo. Deus coloca este desejo em 
nossos corações e em Eclesiastes Ele revela a fonte da saudade. 
 
Em Eclesiastes 3:11 diz ele, "Deus colocou o senso da eternidade no coração dos homens". 
O nosso coração para as coisas de valor eterno durante todo este tempo temos procurado 
freneticamente coisas temporárias. E tudo isto a trabalhar ao redor se torna cansativo! 
 
Tenho boas notícias. Deus está chamando para nos levar mais alem, par nós dar coisas que  
nossas almas realmente anseiam  - nos chamando a coisas que têm valor para a eternidade. 
 
Vamos responder a chamada - responder e agir sobre ela. Tornar o seu tempo de oração 

 

 



poderoso em vez de apenas um esquema de desejos. Deixe a música do seu coração ser 
ungida e o exaltareti. 
 
Mateus 6:33 nos diz que "em primeiro lugar buscai o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas" (NKJV). 
 
Procuram em primeiro lugar. Vá na sua presença que é eterno e onde todas as coisas do 
mundo que pensávamos que queremos se tornam águas rasas e  comparando com as 
brilhantes e adoráveis coisas de Deus. Isto é o que nós realmente almejamos e onde 
encontramos o nosso verdadeiro desejos. 
 
"Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus: sim, a tua lei está dentro do meu coração" 
(Salmo 40:8). 
 
As coisas que uma vez foram alterados na sua presença, e agora desejo seus caminhos e a 
sua vontade. Desejamos para a cura e a chuva para fluir sobre nós e purificar a insatisfação 
da nossa mente empoeirada. Lavar a lama gotas do espirito perseguindo sua paz. De volta 
para a sua presença. De volta ao lugar no nosso coração, a nossa alma e a nossa mente, 
realmente longo para ser. 
 
Penso que a resposta está em Jesus. Oh, não entrar em mais uma vez a sua presença. Ele 
está lá esperando. 
 

  

 Em Sua Presença 
Por Erin Rodrigues 
  

"Oh Deus, estamos vivendo em um momento que eu preciso 
desesperadamente de sua sabedoria e orientação para ensinar 
meus filhos a sobreviverem integralmente de você e de sua 
palavra." Foi então que um pírito de inteseção me tomou, durante a 
minha oração, eu me encontrei uma vez implorando um senso de 
urgência no espírito para proteger os corações e as mentes dos 
meus dois filhos. 
 

Vivemos em uma época onde vemos uma sociedade rapidamente anunciando aquilo 
que é direito como errado e errado como direito.há dias pedi a Deus, "Como posso 
proteger meus filhos? Oh Jesus, como pode proteger a sua inocência?" Tenho 
encontrado às vezes eu pergunto se é mesmo seguro enviar meus filhos fora da 
porta da frente. 
 
Enquanto não podemos esconder as nossas crianças do mundo, podemos ser 
proativo em guarda-los através de orientações e de oração. Você e eu podemos 
rezar. Podemos entrar em sua presença. Como mãe, tenho encontrado que é a 
chave para proteger as nossas crianças. Efésios 6:10-18 nos recorda que não 
estamos lutando contra a carne e o sangue. Esta é uma batalha espiritual e, sim, 
podemos interceder para os nossos filhos, rezando para a sabedoria, protecção, de 
paz e de força. 

 

 



 
Lembro-me, quando eu era criança, as vezes minha mãe trancando-se no seu quarto 
para orar. Eu estava sentada no chão fora da sua porta do quarto e ouvia como ela 
gritava a Deus por seus cinco filhos. Houve conforto em saber mama estava entrando 
na presença de Deus por nós. I sentida segurança. Eu me sentia protegida. Eu sentia 
amada. Só Deus sabe onde eu estaria hoje se não fosse a minha mãe orando por 
mim. 
 
Quando penso sobre a criação de filhos e protegendo sua piedosa inocência, Daniel 
vem à mente. Carácter piedoso, e em quantas responsabilidades foram colocadas 
nele enquanto era uma criança. Como um jovem adulto, ele estava rodeado por uma 
cultura inconstante e ele ainda não caiu na sedução. Os valores de piedade que ele 
aprendeu quando era  uma criança  Deus era o centro e Deus estava no controle. 
 
Como uma mãe, a minha força e a minha paz é entrar na presença de DEUS . Sei 
que no meio da tempestade espiritual QUE ME ASOLA HOJE  o Senhor está no 
controle e ele é o protetor de meus filhos. 
 

 

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Do Editor 
 

Deus Está Fazendo MaravilhasDeus 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 

  

From the Mailbox 
 
>Good Morning Sister Akers! Rebecca did a fantastic job on her article! I love to see young people with that kind of 
passion and desire to work for God! What a breath of fresh air! Of course all of the Ladies Prayer Newsletter articles 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


are always wonderful, I enjoy every one of them and the fact that this newsletter can be shared in so many languages 
is a blessing that brings us all together! Love in any language...fluently spoken here!  Love you my sweet friend! -
Laurie Sims 

 
>Dear Sis. Liane Grant, Wow, Wow, Wow! This article came in just in time. (Faith in the Midst of Despair, LPI August 
2016) Thank you so much! Reading this article help me to get back on my feet, and start trusting God again and 
remember to claim "His promises". God just accomplish a great work in me, that will change my days to come in a 
great way.  
   You're faithfulness in sending these articles and keeping up with the ladies ministry is greatly appreciated. Thanks to 
Sis. Warren, Sis. Harding and Sis. Staring and last but not least Sis. Akers :)  God bless you, love, Jolie 

 
>To God be the glory. Thanks you for joining me in praying for my son Anthony he has been to church four times 
since. Still hasn't committed as yet but The Name of Jesus he will God is faithful and just He will never turn from His 
Words. Much blessings, Sarah Anderson-Murphy 

 
>Dear Sis. Akers, Thank you so much for the hard work that you do in putting these wonderful newsletters together. 
They are encouraging and uplifting. Would you mind sending it to me in Spanish as well. Our family pastors a Spanish 
congregation and I'm sure they would really enjoy reading these great letters in their language. Thank you, Ma'am! 
God bless you for your selfless work! -Sis. Adriana Camp 

 
>I enjoyed this month’s articles a lot. And they all had SO MUCH truth and different aspects to desperation.  
   I am happy to hear about your granddaughter: She seems to be sold-out and a true servant, May God continues to 
keep and bless her mightily! Love you, Sandy Negron, German translator for LPI newsletter 

  

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 

  

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 ... 
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 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!  

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1125415758813&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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