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Cesta de Biblia Para Mães Ocupada 
Por Melani Shock 
  

Logo após o nascimento da minha primeira filha, Kendra e depois do 
nascimento de seu irmão, Bradyn, percebi que tinha ingressado a um dos 
maiores desafios da vida: o desafio do trienamento de crianças piedosas em 
um mundo ímpio para se tornarem adultos que amam a Deus, compreender e 
acreditar  o que diz a Palavra de Deus, e escolher um companheiro que 
compartilhe esse amor e compreensão. Logo percebi que eu estava sobre 
carregada.  
 

Os valores são capturados mais do que eles são ensinados. Para ensinar uma criança um valor 
significa que você tem que viver, você tem que compreender, você tem que ser convencido de 
que ela, e você tem que compreender o método de comunicação da criança a fim de assimilar 
devidamente o que é o ensino. Oh meu! O que é um desafio! 
 
A única resposta para este dilema aparentemente intransponíveis, esmagadora é a oração e a 
palavra. Na minha opinião, não podemos separar a oração e a palavra. A oração é  falar a 
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Deus. A Palavra é Deus a falar connosco. Ém relação. Não há forma mais poderosa para treinar 
os nossos filhos do que orar para e com eles. E não há mais poderosa maneira de orar para os 
nossos filhos do que orar diretamente a partir da Palavra eterna de Deus. 
 
Aqui está uma sugestão para as mães que acham que é difícil estudar e a orar com a palavra, 
estando  ocupadas durante esta temporada  frenética da vida. 
 
Obtenha um cesto e coloque-o em um lugar de destaque em sua casa onde você trabalha com 
freqüência (como a cozinha). Ele pode ser uma cesta ou uma tigela, ou tudo o que desejar. 
 
A Cesta da Bíblia . 
 
Escrever um cartão para categorias distintas como o Mãe esgotada, a mulher estéril, filho 
problemático, disciplinar uma criança, a gravidez não planejada, etc… cartões de etiqueta com 
qualquer outra área de sua vida em que você precisa de força, clareza e sentido. Escrever 
sobre aqueles cartões com muitas escrituras para você poder fazer uma oração para cada 
determinada situação. 
 
Em seguida, cada vez que você estiver sobrecarregada, vá para a sua Bíblia cesta. Escolha a 
placa que está relacionado com a sua actual circunstância. Ore e leia as Escrituras - não 
apenas uma vez, mas muitas vezes como demora para você sentir a presença de Deus e a sua 
paz. 
 
Cabeça para a Cesta da Bíblia  primeiro todas as manhãs. Ter um cartão da Cesta da  Bíblia ao 
meio-dia, ou quando você chegar a casa do trabalho. Antes de ir para a cama, parar na Cesta 
da  Bíblia  e comer do pão vivo. 
 
É melhor gravar toda a Escritura nos cartões. Escrever tantas escrituras como pode caber em 
um cartão e então ter como muitos cartões de algum tema em particular como quiser. Isto irá 
encher os seus dias com força e também irá ensinar seus filhos por exemplo como eles devem 
confiar na palavra e orar pela vontade de Deus para a sua vida. 
 
Em vez de os ter "apanhar" sua frustração, têm eles "apanhar" sua dependência de  orações da 
Sagrada Escritura para cada necessidade. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nos Ensine Orar  
Por Barbara Hilderbrand  

  
 
 
 
aproximando-se da parede, eu pensei em ter ouvido. Um gemido que parecia vir 
de muitas das próprias pedras. Este lugar silencioso e santo, onde os fervorosos 
devotos estavam reunidos, foi muito perto de onde Jesus tinha dito "Digo-vos 

que, se estes se calarem, as pedras clamarão" (Lucas 19:40). 
 
O que eu ouvi, naturalmente, veio da garganta de poucas centenas de xale folheados ou 
chapeados de judeus que estavam dando voz para as pedras do Muro Ocidental de Jerusalém 
de noite. Foi um movimento de visão. Literalmente. Homens e meninos em um lado da partição, 
as mulheres e as jovens com os outros, todos com faces para a parede. Todos se movendo 
louvando, oscilantes e acenando como tiraram as suas orações a Deus Onipotente. Exatamente 
como os judeus têm orado por séculos. O nosso grupo de passeio só tinha alguns minutos para 
estar ali, então eu queria minhas orações lá para ser o meu melhor, minha mais elevada, o meu 
mais eloquente. "Senhor Jesus, me ensina a orar aqui." 
 
" e sucedeu que, enquanto ele estava em certo lugar orando e, quando acabou, disse-lhe um 
dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar"(Lucas 11:1). 
 
Algo epercebi quando eu olhei ao redor  outros orando naquela noite. Estes foram os judeus, 
principalmente. Se há uma coisa que observei e  aprendi com os judeus em uma idade muito 
jovem, é como orar. O Judaísmo sempre foi uma religião da casa. A oração é um elemento 
fundamental da sua primeira formação - especialmente para os meninos. Para inúmeras 
gerações, a muito mais jovem criança judia é ensinada a pronunciar "Shemá Israel, Adonai 
Eloheinu, Adonai echod" antes de ele aprende outra coisa. 
 
Como foi, então, que os Doze - certamente todos levantaram como bons meninos judeus e 
gostaram de pedir a seu Mestre, Jesus, para lhes ensinar a orarr? Certamente, antes que eles  
aprendessem a pescar ou usar redes,  ou contar  dinheiro dos impostos, teriam aprendido a 
orar! 
 
"Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos". 
 
Como toda bom Mestre, João teria conduzido a observar as palavras das Escrituras. A sua 
missão não foi apenas personalizar  as palavras da Torá e Tehillim (Salmos), mas eles 
provavelmente tinham grandes porções de que memorizaram. "Aquele que é sábio deveria 
apresentar as suas orações como o Rei Davi escreveu um dos seus salmos. 
 
Em resposta ao seu pedido, imediatamente Jesus levou os Doze e apresentou um novo modo 
de orar. Em vez de repetições, Ele lhes ensinou a rezar com as palavras em linha reta a partir 
do coração. Jesus não  deu-lhes  outra oração genérica para memorizar; em vez disso ele 
estava incentivando-os simplesmente a orar através de suas circunstâncias pessoais e 
presentes. "Pai nosso dar-nos pão cotidiano, nos perdoe, nos livre do mal." Não tanto uma 
fórmula de como ou onde ou quando  orar. Jesus lhes ensinou simplesmente como orar. Para 
espontaneamente injetar louvor, graças, intercessão e petição no movimento do dia-a-dia. Jesus 
nos ensina simplesmente a orar. 

 

 



 

 

 
 

 

Ensine pelo exemplo 
Por Fanny Cooney 

 
 Nosso filho Jaylon é bilingue, falando em inglês e francês. A partir do momento 
em que ele nasceu, falei com ele em francês para que ele possa se comunicar 
com a sua família em França. 
Ele também sempre orou em Francês para ele é mais fácildo que  para mim. 
Isto resultou em ele orar em Francês bem, não só em casa mas na igreja. Até 
há alguns meses, na hora de dormir  sua oração é mais ou menos a repetição 
da mesma coisa, ele diz pelo coração e sem  pensar, sem verdadeira 
convicção. 

 
No Natal do ano passado, fomos passer um tempo com a família. Para o nosso tempo de 
oração, Jaylon e seus primos oraram. 
 
Um par de semanas depois de voltar para casa para a Irlanda do Norte, Jaylon começou a 
aventurar fora do seu "recitado" oração e orar a partir de seu coração para as pessoas ao seu 
redor, amigos lutando na escola, membros da Igreja,... eu percebi que a noite e a cada noite 
desde, a influência do seu primo quanto a oração na sua vida. Seus primos são mais idosos do 
que ele é; e mesmo que ele não lhes pedir para ensinar-lhe, ele seguiu o seu exemplo. 
Os discípulos estavam todos juntos quando Jesus estava orando. Como ouviram rezar, 
perguntaram: "Senhor, ensina-nos a orar também" (Lucas 11: 1). 
 
Quanto gastar tempo em oração no nosso próprio  dia-a-dia é essencial, oração corporativa é 
vital como boa. Pessoalmente, aprendi como expandir as minhas orações e de outras pessoas 
nos encontros de oração. Temos de aprender uns com os outros, escutar como as solicitações 
e petições são feitas para necessidades específicas. 
 
Não, as nossas orações não têm de ser chique e elaborar, mas como podemos crescer na 
nossa relação com Deus, nossas orações não deve permanecer a mesma de quando 
começámos a orar. 
 
Devemos orar para os nossos filhos, mas também orar com os nossos filhos. Deixe de repetir 
depois que você passer de uma idade mais jovem. Os leve para os encontros de oração. As 
vossas orações e as orações dos outros será seu melhor professor. 
 
"E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as 
tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração: E tu lhes hás de 
ensinar diligentemente a teus filhos e falar deles quando te assentares em tua casa e quando 
caminhares pelo caminho, e quando te deitares, e delas falarás" (Deuteronômio 6: 5-7). 
Text Link 
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 '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 
 
Por favor partilhar esta informação com a sua igreja, amigos e família. Obrigado por fazer 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/%22%20%5Ct%20%22_blank
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


 

 

 

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. 
 

 

  

 

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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