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Alegria para a Jornada  
por Adena Pedigo 

  

 
Estou feliz em ter cido criada pelos pais que me ensinaram a ver a coisas 
divertidas na vida. Parece que cada novo dia apresenta as circunstâncias 
que temos a capacidade de expor a mais escura, mais feia e mais dolorosas 
de qualquer situação ou evento. No entanto, os meus pais incutiram em mim 
o reconhecimento de que temos sempre apenas como uma grande 
oportunidade para ver o bom, o agradável, o mais brilhante e mais leves. 

 
Meu pai e minha mãe contavam história a pós de história de coisas divertidas que lhes 
aconteceram ou que eles têm visto ao longo de sua vida e  viagens. Aquilo que parecia uma  
situação ruim, meus pais escolheram encontrar alegria. 
 
A vida pode ser difícil às vezes, mas ser capaz de encontrar o bem, a alegria - e talvez o 
humor - em uma má situação pode mudar muito a forma como estamos a lidar e sentindo com 
as coisas da vida. 
 
A vida é um caminho, e coisas  boas e más acontecem para todos nós. Nos recorda o 
apóstolo Paulo em Romanos 8 que se queremos permanecer firmemente seguro na mão 
amorosa de Deus, as circunstâncias apenas vir a forma e molde-nos, mas nunca a fim de nos 
destruir. 
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"E nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles 
que são chamados segundo o seu propósito: (Romanos 8:28). 
 
Se não perder a esperança, se não perder a fé, se continuarmos a amar a Deus e buscar a 
sua vontade no dia do bom e do mau, todas as coisas irão trabalhar em conjunto para o bem. 
Apenas três versículos mais tarde, Paul dá uma clara razão para sempre ver o lado bom das 
coisas: 
 
"Que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" (Romanos 
8:31). 
 
Eu posso encontrar a alegria e a paz em cada situação porque Deus é por mim, e nenhuma 
arma forjada contra mim prosperará. Mesmo quando eu errar ou parece uma nuvem a me 
ultrapassar, eu possa encontrar um caminho mais brilhante porque Deus está trabalhando em 
todas as coisas para o meu bem. 
 
Quando as coisas parecem ásperas, fastidiosas e desesperadas, tenha fé firme. Permanecer 
centrado na vontade de Deus é uma  escolha "alegria para a viagem." Eu adoro esta canção 
meu marido escreveu intitulado "De qualquer forma, ganhar". O resultado final é que todos os 
assuntos que enfrentamos diariamente são o processo. Encontrar a alegria e a esperança em 
cada circunstância. Se podemos compreender nesta vida ou quando pasarmos para o céu - 
quer é a nossa maneira de ganhar. 
 
A minha oração e que eu vou ensinar para meus filhos, e como meus pais me ensinaram que 
através de cada situação Deus está no controle. Não tenho de me preocupar. Buscar a Deus 
e a sua vontade com todo o vosso coração, procurando sempre o bem em cada situação. 
Escolha de alegria para a sua viagem. 
 
"Por que  o reino de Deus não é comida e bebida; mas a justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo" (Romanos 14:17). 
 

 

  

Alegria para a Jornada  
Por Sandy Jordan 

  

 
O dicionário do Webster define a alegria como "uma emoção de grande 
deleite causado por algo excepcionalmente bom ou satisfatório; uma 
sensação de grande felicidade." O 
 
meu marido e eu tinhamos sido casados por dez anos e não tinhamos filhos. 
Deus nos abençoou com um filho, e quando finalmente o vi pela primeira vez 
- encaracolado avermelhado de cabelos loiros - recordo a jubilosa emoção 

eu tinha. Perguntei a senhora, "é Ele o nosso, realmente o nosso?" Ela disse "Sim, ele é com 
fala de alegria!"! Estávamos extasiado. 
 
Dois anos e meio mais tarde, outro rapaz entrou em nossa casa e experimentamos da alegria 
novamente. Ele tinha uma tal disposição era doce, muito calmo e não exigente. Depois de 
dois anos mais tarde, de quinze meses de idade uma  menina entrou para a nossa família. 
Que alegria estes três filhos em toda a nossas vida - nossos pais, nossas famílias, em nossas 
igrejas, os nossos amigos – tudo fez a nossa vida completa. Eu li um provérbio chinês que diz 
"Uma alegria dispersa uma centena de tristezas", e posso referir a isso. Nós sentida como 
Deus nos tinha dado estes três filhos e o passado foi apagado da nossa memoria. 
 

 

 



Eles cresceram e casaram. Quando vi meu filho mais velho de sua filha, Kinzie, nascendo, 
chorei com lágrimas de alegria. Não há nada como netos! Nós nos mativemos  muito 
próximos ao longo dos anos e quando ela tinha  oito anos me levou para Ohio camp onde 
recebeu o Espírito Santo. Eu poderia juntar Isaías quando escreveu em Isaías 61:10, "me-ei 
muito no SENHOR, a minha alma se alegrará no meu Deus porque me vestiu de vestes de 
salvação, cobriu-me com o manto de justiça." 
 
O proximo  janeiro enquanto era dos tempos  de conferência, eu  pedi a sua bisavó para me 
ajudar a orar para que de alguma forma Kinzie  sentise a necessidade de ser batizada. 
Acordámos em conjunto e juntas oramos. No Janeiro seguinte, fomos novamente  à Louisiana 
e gostaria de passar alguns dias com Kinzie enquanto. Eu mencionei a sua mãe sobre o ela 
ser baptizada. Alguns dias mais tarde, ela chamou de volta e disse Kinzie não deseja obter 
batismo. Deus respondeu nossas orações e vimos ela vir para baixo do precioso nome de 
Jesus, lavar seus pecado. O Salmo 95:s1 diz: "Vinde, cantai ao SENHOR; cantemos com 
júbilo à rocha da nossa salvação." 
 
Eu li um livro intitulado "alegria no caminho: encontrar alegria nos momentos diários." Todos 
os dias no caminho da nossa vida, podemos encontrar "a emoção de grande alegria" - alegria 
- e esta foi definitivamente uma das maiores alegrias na minha vida! 
 
 

 

  

 
 
 

  

Guerreira de Oracao  
Por Jean Tir 
  

Seus colegas lhe chamavam "Registered Nurse" e "Coronel Potter"; Eu 
chamava "mãe" e "Guerreira de oração” Como enfermeira, soube dar 
ordens, preencher gráficos e administrar o concurso, cuidado amoroso. Mais 
o mais importante ainda, ela sabia como  orar e  aguardar a resposta de 
Deus. Eu me lembro de um momento crucial na minha vida quando mamãe, 
combinava as características de ambos os enfermeiro e guerreiras de 
oração me ensinou os princípios essenciais da oração, preparação e louvor. 
 

Quando eu tinha doze anos de idade, eu passei alguns dias em recuperação no hospital após 
meu amigdalectomia. Tudo parecia muito; mas Mamãe tinha estado em oração e a escuta  de 
Deus que tinha avisado a ela em um sonho que eu teria de ir para a sala de operação uma 
segunda vez. Naturalmente, ela não me assustou por meio do compartilhamento de 
informações. Em vez disso, mamãe continuou a orar e a confiar em Deus. Ela se pôs sobre a 
promessa da Palavra de Deus: "lançando aos cuidados  dele ele, para ele cuidar de você" (I 
Pedro 5:7). 
 
Embora a oraçnçaão era de confia em Deus, o enfermeiro compreendeu que determinadas 
preparações são necessárias para serem feitas. Sua mãe, sabendo que ela não poderia estar 
com ela  o tempo todo. E não poderia  deixar minha irmã sozinha, contratou o seu amigo que 
em uma casa de enfermeiros para ficar comigo pernoites no hospital. A Bíblia ensina em 
Tiago 2:26 que "a fé sem obras é morta." Mamãe tinha fé que  Deus se manifestaria nos seus 
preparativos práticos. Quando os mesu pontos romperam, causando uma grande hemorragia, 
não estava sozinho. Deus estava comigo e a enfermeira foi comigo. Após a segunda cirurgia, 
eu acordei para ver a minha mãe a solicitude do rosto e ouvir as suas palavras de conforto, 

 

 



"Jean, você vai ficar bem, querido." 
 
Através de suas ações e atitudes no meio da crise, mamãe me ensinou que o valor da oração 
e da preparação é reforçado pelo poder do louvor. Embora ela deu graças aos médicos, 
enfermeiras e outros funcionários do hospital que teveram o cuidando de mim; ela reservou os 
maiores elogios para o seu Senhor Jesus Cristo. O testemunho compartilhou com os seus 
colegas sobre a minha  cirurgia amoroso e compassivo Salvador que manifeste Himself 
também como o Mestre Curandeiro. Através do exemplo da sua mãe, doze anos de idade 
criança aprendeu a louvar a um Deus que amou e esta cuidando dos seus. 
 
Embora a mamãe tenha passado para o céu mais cedo este ano, seu legado continua. As 
lições que minha mãe me ensinou quando eu tinha apenas doze anos de idade ainda 
fornecem força e ensino na minha vida como um missionário hoje. Agradeço a Deus por me 
dar uma mãe que me ensinou o inestimável princípios de oração, preparação e louvor. 
 
 

  

 

 

  

 

  

       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 
 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 
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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 ... 

         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 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. 
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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!  

  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

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

4482| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park, Court Weldon Spring, MO 60304 
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