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

 Curtir" Ladies Prayer International no Facebook 
 
Temos Facebook com seguidores nos EUA, Hong Kong, Filipinas, 
Suécia, Grécia, Colômbia, Canadá, México, China, Quênia, Croácia, 
Países Baixos, Gana, Jamaica, Puerto Rico, África do Sul, Ilhas Fiji, 
Austrália, Áustria, Chipre, Malásia, Paquistão, Itália, Índia, França, 

Chile, Inglaterra, Etiópia, Líbano, Trindade Tobago, Noruega, Honduras, Sri Lanka, 
Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Haiti, Indonésia, Papua Nova Guiné, Uganda, Ruanda, 
Escócia, Dinamarca, Coreia do Sul, Nigéria, Bolívia, Turquia, Japão 
 
Queridos Líder da equipe de Oração, visite Ladies Prayer International no Facebook e  
"Curti" nossa página!! 
Facebook Ladies Prayer International Link  
 
Também, por favor convidar seu grupo para subscrever este boletim informativo gratuito 
em: Http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl ou pedido de e-mail: 
LadiesPrayerInternational@aol.com 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ladiesministries.org/


Por favor partilhar esta informação com a sua igreja, amigos e família. Obrigado por 
fazer 
 

 

 

Por que orar? 
Por Jane Buford 

  
A oração pode se realizar a qualquer momento e de qualquer lugar! 
Servimos um Deus que ouve e atende às nossas orações. 
 
Por que orar, você pergunta? A oração faz a diferença em tudo o que 
fazemos. A oração é uma porta aberta de comunicação com nosso Deus. 
"Eu sou o teu Deus , diz o Senhor, Deus de perto e também de longe? Pode 
alguém esconder-se em lugar que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura 
não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor" (Jeremias 23:23-24). Deus 

ouve as nossas orações e por vezes a sua resposta será "Sim", "Não", "Vamos esperar", ou 
"tenho um plano melhor!" Os seus caminhos são sempre melhores do que os nossos 
caminhos. 
 
Anos atrás, estávamos à procura de uma área para a compra uma casa. Esta casa atendeu 
às nossas necessidades e estávamos empolgados. Antes de nos comprometermos a 
comprar, tiramos um tempo de oração e  jejum. No final, o meu marido e eu  consideramos 
que esta não foi a casa que devia ser nossa. Eu estava decepcionada? Sim. Mas depois de 
um breve tempo compramos outra casa. Enquanto  vivemos na casa, nosso filho Brad ganhou 
um jovem rapaz vizinho ao Senhor, que continua a viver para Deus até hoje. Sempre vale a 
pena orar! 
 
Por que orar você perguntar? Porque precisamos de sua orientação. Uma ótima maneira de 
começar cada dia é orar. Nunca se sabe o que o dia te reserva. Deus não nos deixa à frente 
dos seus planos. Venha ousadamente a Deus e pedir o seu espírito para levar você longe da 
tentação. Mais do que qualquer outra coisa, precisamos de almejar a sua presença. A vida 
fica por vezes desafiadora. Quando entramos em sua sala do trono, ele nos dá forças, 
proteção e sabedoria para cada novo dia. Deus, guia os nossos caminhos, nos ensina e nos 
conduz no caminho. Guia-nos na sua verdade. (ver Salmo 25:4-5.) Deus dará a você 
orientação independentemente das decisões ou situações que você experimentar 
 
Por que orar, você pergunta? Como mulheres, precisamos em favor de nossos filhos e família 
– por  aqueles próximos á nós. Vivemos em tempos perigosos. Não podemos manter as 
crianças longe do mundo mas podemos orar como uma cobertura para protegê-los. Podemos 
interceder em seu nome e pedir ao Senhor para os cobrir em sabedoria, força e energia. 
Podemos orar para que Deus os ajude a fazer as escolhas certas. Este mundo está colocando 
coisas más no seu caminho, mas maior é o que está em nós do que aquele que está neste 
mundo! Cubra seus filhos e sua família, com toda a armadura de Deus. (ver Efésios 6:10-18.) 
Cite estas escrituras sobre os seus filhos.Ore pelas crianças ao seu redor. Você pode ser a 
única proteção para algumas destas crianças preciosas em nossas igrejas. Dê a elas um 
cartão e deixe que elas saibam que você orou por elas. Elas nunca iram esquecer ! 
 
A oração é uma das principais armas para tudo o que fazemos! Orientação-SIM! Decisões-

 

 



SIM! Crianças-SIM! Nós-SIM! O que é um privilégio, podemos chamar pelo nome de Jesus a 
qualquer momento e em qualquer lugar direito agora! 
 

 

 
Para o Bem dos Nossos Filhos  
Por Donna Ten Eyck 

  
Oração: um lugar de encontro do céu na terra; um lugar onde o 
impossível se torna possível. 
 
"Mas sem fé é impossível agradar-lhe: porque é nesserário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos 
que o buscam" (Hebreus 11:6). 
 
Buscar a Deus diligentemente na oração estabelece a nossa fé em quem 
Ele é, renova a esperança em coisas que ainda não se veem e 

finalmente nos coloca no lado direito da fé. 
 
Apesar da oposição, a oração é oque te mantem em pé mesmo quando tudo parece ir para o 
lado esquerdo "Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das 
coisas que não se vêem"(Hebreus 11:1). 
 
A fé nos permite permanecer conectado à linha temporal do plano divino de Deus para o 
futuro dos nossos filhos, familía e vida. Deus quer trabalhar conosco para ajudar os nossos 
filhos a descobrir por eles próprios quem são eles e onde o seu caminho irá conduzi-los. 
 
Enquanto travamos uma luta na oração e não temos resposta, estas palavras me 
surpreenderam. "Donna, você precisa sabe que eu sou Deus." imediatamente, fui ao Salmo 
46:10. "Aquietai-vos e sabeis que Eu sou Deus: serei exaltado entre as nações, eu serei 
exaltado na terra." 
 
Orando em  desespero, eu me encontrei em uma luta com Deus para obter o meu caminho. 
Eu estava sendo impulsionada pelo Espírito á uma situação e esperava seu desfecho. Sem 
perceber  eu estava orando contra a vontade de Deus, comecei a pôr a parte o meu 
emocional o medo do  resultado e permiti a Deus orar por mim. A minha oração tornou-se 
apresentação. Felizmente, o Senhor tão graciosamente me lembrou de que ele é soberano 
em todas as coisas. 
 
Antes de orar, temos que nós esvaziar (ser livres, libertos) e "saber" (reconhecer que ele é 
soberano). Abandonar as ideias preconcebidas de como Deus nos deve responder e deixar 
ele agir, nós preocupando com algo que não podemos alterar. Reconhecemos que Deus está 
no controle do plano para o seu propósito em nossas vidas. 
 
Podemos ter a certeza de que Deus conhece o fim desde o princípio.Seremos sempre bem 
sucedido na oração em favor de  nossos filhos se aplicarmos o que Jesus disse:"Se vós 
permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pediram o que 
quiserdes, e vos será feito" (João 15:7). 
Por que orar? Para o bem dos nossos filhos! 

 

 



  

 
Oração - Por Que Orar? 
Por Teri Spears 

  
"Teri, porque eu disse assim!" foram palavras que eu ouvi muitas vezes 
quando eu era criança. Quando tudo o resto falhar com uma criança, você 
reproduz um trunfo - "porque eu disse assim". 
 
Oramos muitas vezes apenas porque alguém disse isso, sem verdadeira 
compreensão. 
 
A oração é realmente necessária? Não um estado soberano e todo-

poderoso, sabendo, tudo vê Deus precisa de nossas orações? Em caso afirmativo, porquê? 
 
Temos que voltar ao plano original de Deus para a humanidade. Deus fez Adão que 
representa todos nós. O que Deus destinou para Adão, ele destinou para toda a raça humana. 
Ele deu a ele e aos seus descendentes o domínio sobre a terra e a criação. (Leia Gênesis 
1:26-28 e Salmo 8:6.) 
 
no Salmo 8:6, a palavra hebraica original para "Regra" é "Marshal." Adão de Deus era o 
marechal/gerente sobre a terra - representante de Deus.Isso significa, representar alguém? 
Nósrepresentamos novamente a vontade do outro, Não é  apresentar de novo a Deus. Mais 
esse é o nosso objectivo, ser semelhantes a Ele. 
 
Por gastar tempo em sua presença aprendemos a falar como, aprendemos como  representá-
lo. Adão representando Deus, apresentando a sua vontade sobre a terra. Para melhor ou para 
pior a forma como as coisas iam na terra dependia de Adão e seus descendentes. Se a 
massa permanecese no paraíso, seria por causa do homem. Se as coisas se tornaram 
desordenadas, foi por causa do homem. A humanidade foi realmente responsável. 
 
Deus deu a Adão autoridade sobre a terra, mas Adão deu a Satanás. Por isso Jesus se tornou 
parte da humanidade para corrigir a bagunça que fizemos. Se não provarmos o amor de Deus 
e a determinação para usa-nos não importa em quê, então nada fazemos. 
 
Será que Deus realmente precisa de nos? Sim e Não. Porque Ele é o Deus e Ele completa 
tudo. Mas porque ele quer ser Deus em nossas vidas, Ele escolheu se limitar a Si mesmo e 
trabalhar através de nos. 
 
Então porque peço a Deus em oração por algo que eu já sei que ele quer fazer, como vos 
abençoar a nossa igreja ou abençoar a nossa família? E porque o meu pedindo é relevado por 
Ele. Estamos em uma posição de parceria. Ele quer um relacionamento baseado no amor. 
 
Deus criou a oração, não apenas porque ele disse isso." Ele projetava um relacionamento em 
união, Sua vontade sera feita na Terra assim como é feita no céu. 
 
É por isso que nos oramos! 
 

 

 

  



 
 O Meu Desafio para Orar 
Por Jenny Follmer 

  
Como mãe de duas crianças, jovens, e independentes, muitas vezes eu me 
encontro na admiração! Se eu estou totalmente honesta com você,também 
estou apavorada. Existem noites em que me  auto-avalio. Eu falo 
bondosamente?  Eu encorajo  bom comportamento? Eu sou modelo de 
comportamentos? Eu estou ouvindo? Eu estou muito distraída? Eu levanto 
a minha voz? Eu amo o suficiente? 
 
Auto-reflexão é bom, mas muitas vezes sou demasiadamente dura comigo. 

Graças a Deus, na sua graça que me permite momentos de encorajamento onde posso ver 
que o bem supera de longe o mal. Um desses momentos aconteceu na igreja recentemente. 
Eu estava ocupada correndo atrá de meu filho de 2 anos durante a chamada de altar, e 
quando eu olhei eu vi minha filha de 4 anos de joelhos no altar, com a face de suas mãos, 
genuinamente orando a Deus. Os pensamentos de falha e a dúvida se derreteram neste 
momento, e agradeci a Deus pela Sua graça surpreendente. 
 
Uma das minhas escrituras favoritas,  Filipenses 1:6 -"esteja confiante do presente isso 
mesmo que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus 
(NKJV)." Eu sempre achei que Paulo estava se referindo a coisas que são "feitas"para o 
Senhor como sendo o nossas "boas obras". Recentemente Deus fez cair um pensamento em 
minha mente sobre esse versículo em relação aos meus filhos. Eles são uma representação 
das "boas obras"Deus já começou em mim - literalmente - quando ele escolheu a mim para 
ser sua mãe. 
 
Isso tem se tornado uma lente, Deus me tem dado para ver a minha auto-avaliação parental. 
Desafiou-me a orar mais por meus filhos. Não se trata de quão mal eu tenha cido e quantas 
vezes eu tenha  falhado como mãe, mas é sobre uma reorientação de quem realmente está 
no controle. O nosso desafio é viver segundo Provérbios 3:5. "Confia no SENHOR de todo o 
teu coração e não te estribes na tua própria compreensão (NKJV)." Temos lido sobre a 
Palavra de Deus! Deus escolheu começar um "bom trabalho,"na vida destas crianças des de 
o ventre e Ele não comete  erros. 
 
Posso levar meus filhos estar  confiantes em Deus e ajudando eles  a verem à sua perfeição. 
Em  meus momentos de fraqueza ele é a minha força (Filipenses 4:13). Em tempos quando 
eu sinto falta o conhecimento para tomar boas decisões, ele concede sabedoria (Tiago 1:5). 
Quando estou cheia de medo, Ele me tranquiliza Ele é o nosso protetor (Salmo 91:1-2). 
Assim, sejam incentivados e confiante hoje. Deus escolheu você e o que ele começou em 
você é perfeito, até ao fim. 
 
  

 

 

  

  

        

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


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 e búlgara  

 

  

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 ... 

- 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). 

 

 

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


• Text Link 

  

           

  

  

  
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 at LadiesMinistries.com 

 

 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127694901645&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview

