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Triunfante Através da Oração 
Por Wanda Fielder 

  
Being Sendo criada na Igreja desde o nascimento, eu sempre acreditei na 
Palavra de Deus sendo a verdade mas muitas vezes inclinados sobre a 
oração e a fé de meus pais para levar-me. Existe algum mérito nessa fé 
cega; no entanto há um momento na vida de todos, que ele deve procurar 
encontrar uma personalização e propriedade da mesma fé. Muitas vezes 
leva um tempo de crise para diligentemente prosseguir em uma relação 
muito pessoal com o Senhor. 
 
O meu exercício de fé se tornou mais centrado quando me tornei um pai, 

como eu então tinha a responsabilidade de alguém que não eu. O conhecimento de 
responsabilização para os outros pode ser avassalador, mas eu sabia a fonte perfeita de força e 
esclhi procurá-la para o sentido. 
Porque da minha fé em busca de orientação, eu não esperava a curva na estrada à frente. 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
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Quando a criação de filhos no temor do Senhor e a partir do primeiro dia, esperamos nada 
menos do que entrega total de suas vidas a ele. Quando o nosso filho mais velho começou a se 
desviar do Senhor,isso nos levou a um choque e tristesa em  nossos corações ao máximo. 
Como começou a experiência nas coisas do mundo, e oque vierá a partir do caminho que lhe 
tinha ensinado a seguir, chorou diante do Senhor. Certamente que isto não poderia estar 
acontecendo em nossa casa tementes a Deus. Já era tempo de pôr a nossa fé em  teste. 
 
Eu comesei a me concentrar na Palavra de Deus, aplicando-o de uma maneira muito pessoal 
para a nossa situação. I João 5:14, 15 Promessas, "e esta é a confiança que temos nele, que, 
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve e se sabemos que ele nos 
ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos." Eu 
sabia que era a vontade de Deus para o nosso filho de servir o Senhor, assim eu comecei a orar 
e a alegação de que a escritura. I Pedro 5:7 tem sido sempre uma fonte de força para mim e eu 
obedecia a seu comando: "colocando sobre ele todos as nosas ansiedades, porque ele tem 
cuidado de vós." 
 
aumentamos nossa fé, meu marido e eu comesamos a orar e invocar o sangue de Jesus sobre 
o nosso filho. 
Me lembro bem que no chão embaixo de um dos bancos em nosso santuário que declara que 
satanás não vai ter o nosso filho. Invocando o sangue de Jesus, eu  me alegrei  com o Senhor e 
renovei as promessas de Deus. Através de muita oração e jejum, recebemos nossa resposta do 
Senhor. Ele virou o nosso filho ao redor e fez de sua vida nova. 
 
Esta situação teve lugar há dezassete anos. Emoções que me diziam que o nosso filho seria um 
servo do Senhor fielmente sem burocrasia. Deus abençoou com  esposa e filhos que também 
vivem para o Senhor. Estamos gratos a Deus , sem medidas. 
 
Você pode ser triunfante através da oração. Nunca desista. 
 
 

  

Triunfante Sobre as Distrações na Oração 
Por Liane Grant 

  
O nosso desejo de ser triunfante na oração é por vezes frustrado porque nós 
temos dificuldade em lidar com coisas que nos distraem antes e durante do 
nosso tempo de oração. A vitória significa ser vitoriosa ou bem-sucedida. 
Podemos ser vitoriosas sobre a pressão de tempo por reservar tempo para 
orar a cada dia. Em seguida, podemos ser bem sucedidas em superar as 
distrações mantendo nosso foco em Deus durante esse tempo especial. 
 
Ironicamente, por vezes as distracções vêm das próprias crianças, para quem 

oramos com tanto amor. Após o nascimento de cada um dos meus três filhos, eu doi meu tempo 
para o sós com Deus. "Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei; a minha alma tem 
sede de ti; a minha carne te deseja muito" (Salmo 63:1). Mas parecia que não importava o quão 
cedo eu levantace, o bebê despertava enquanto eu estava orando. Que bênção quando meu 
marido se oferecia para cuidar do bebê uma hora a cada dia para  me dar tempo para devoções 
particulares. Ele estava no seu melhor interesse para ter uma mulher de oração, depois todos. 

 

 



 
Susanna, Mãe dos famosos pregadores João e Charles Wesley, tinha uma solução exclusiva 
para o momento da oração ininterrupta. Embora ela teve dez filhos e de seu marido foi muitas 
vezes ausente, Susanna sempre teve duas horas de oração cada dia. Ela treinou seus filhos 
que sempre que ela cobria a cabeça com o avental, ela estava orando e não deve ser 
perturbada. 
 
Se queremos realmente triunfo em oração, vamos encontrar uma forma de alguma forma. 
Atualmente, além de crianças, temos de e-mail, mensagens de texto, notificações do Facebook 
e Twitter clamando para interromper o nosso tempo de oração. Podemos desligar estas 
comunicações electrónicas as distrações para se concentrar na oração, mas às vezes é difícil 
para silenciar os nossos próprios pensamentos e nos destraimos. 
 
Nos primeiros anos de matrimónio, recebi alguns ótimos conselhos da esposa do  meu pastor 
sobre lidar com as distrações durante a oração. Ela sugeriu que mantivece  um notebook por 
perto para anotar qualquer tarefa ou informações que viese à mente enquanto estávamos 
orando. II Coríntios 10:5 fala sobre "levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo." 
Por rapidamente escrever uma nota, poderíamos retornar à oração sem pensar 
constantemente, "Oh, eu preciso lembrar de fazer isso depois da oração." 
 
Assim, triunfo na oração começa quando temos de conquistar as coisas que nos impeçam e nos 
destraiam de orar. Continuamos o triunfo quando superarmos as distrações durante o nosso 
tempo de oração. Em seguida, vamos realmente estar em uma posição para ser triunfante 
através da oração. "Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo" (2 Coríntios 
2:14). 

  

Triunfante Através do Poder da Oração 
Por Tanya Harrod 

  
Ouvi a minha voz, ó Deus, na minha oração: preserva a minha vida do horror 
do inimigo". O Salmo 64:1 
 
Eu foi abençoada para ser levantada em uma casa que procurava Deus, 
sabendo oração, fé e confiança. Crescendo vimos muitas e passamos por elas 
através do poder da oração. 
 
Quando eu era da idade de oito anos, eu estava em uma corrida com minhas 

irmãs e o vizinho. Corremos ao redor do bairro vendo quem foi o mais rápido. Eu me lembro de 
pensar "Sim, vou ganhar". Foi nesse momento que cheguei ao chão, cortando meu joelho 
aberto ao osso! eramos missionários e não tinhamos seguro, minha mãe não tinha masi nada a  
fazer além de orar e enrolar uma grande atadura ao redor meu joelho. Dentro de uma hora eu 
estava de volta a corrida ao redor do bairro . Meu joelho foi totalmente curado, exceto uma 
pequena contusão que eu ainda tenho como um lembrete de Deus respondendo a oração. 
 
Muitas vezes podemos parecer por estarmos ocupados  e não ver os ataques espirituais que 
vêm contra nós.Há algumas semanas, quando eu estava colocando Alaina, nossa bebê de 8 
anos na cama, ela começou a agir nervosa. Eu escolhi orar sobre ela, e leva-la  para a cama. 
As próximas três noites seu papai e ficou frustrado como ela parecia ser amparada na hora de 
dormir e não querer dormir sozinha. Por último, na quarta de manhã enquanto orava o 

 

 



pensamento veio a mim que era um espírito de medo, não apenas  "Assustados, coisa normal" 
que as crianças passam. 
 
Eu sentei Alaina e perguntei por que ela tinha tanto medo de dormir. Ela quebrou o choro, e me 
disse o medo que ela estava de ficar sozinha, de estar no escuro e tendo ela tanta calma ao seu 
redor. Então, eu sabia que ela estava a ser atacado por um espírito de medo. Começamos a 
orar com Ela e unir contra o medo, contra a mentira de Satanás e liberar a paz sobre ela. 
Chamamos o nosso pastor que orou sobre sua mente e juntos podemos  orar a Palavra de 
Deus e usar suas promessas. Ela levou mais três noites de oração antes que ela se libertase 
completamente, mas através da oração nos fomos triunfante. 
 
Alaina tem aprendido agora pessoalmente que ela pode ser triunfante através do poder da 
oração, porque Deus deu a paz e ela dorme profundamente a noite toda. Não importa o que 
pode acontecer contra as nossas famílias, a resposta é encontrada na oração. 
 
"Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando,crede que o recebereis, e tê-lo-eis " (Marcos 
11:24). 

  

        

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 
 
 

 

 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

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


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). 

 

• Text Link 

 

  

           

  

http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127340115242&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  

  
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!  

  
 

 

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

