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Effectual Fervent Prayer  
Por Tabitha DeTemple 

  
Você alguma vez já sentou e assistiu a seus filhos ou um amigo de criança 
como eles clamavam, reproduzido ou apenas se manifestaram? Fico sempre 
espantada quando minha filha apaixonada, Ester. Tudo o que ela faz 
manifesta tanta emoção e intensidade. Muitas vezes dou por mim a inveja de 
como intusiasmada ela pode ser com as coisas mais simples.Quando  
comecei a escrever, fui levada de volta ao Salmos 63:1 e como apaixonado 
Davi esteve no sua expressão e o anseio de 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 como terra seca e cansada, onde não há água." 
 
Alguns meses atrás estávamos em um serviço da igreja e era quase na hora para a chamada 
de altar e a minha filha de dois anos ficou no chão e começou a gritar para Deus. Eu não 
compreendo tudo o que ela disse, mas ela foi atenciosamente e insistentemente para orar. 
Tods nos ja começamos a orar, você poderia sentir a poderosa presença de Deus se 
movendo no edifício. As pessoas não estavam orando lentamente, elas oravam ou pela 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


pressa de Deus através do culto, mas no exemplo de uma pequena criança de dois anos de 
idade que estavam em seus rostos chorando e apaixonadamente clamando a Deus. II 
Crônicas 7:14 diz, "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e 
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." 
 
Quando se humilha diante de Deus, entregando tudo de  nós mesmos a Ele, nós literalmente 
trazemos Tiago 5:16b para a nossa vida. "mais pode a orção de um justo em sua eficasia ." 
crestes e fervorosamente orando, significa simplesmente a orar com paixão e com a intenção 
de que alguma coisa vai acontecer. Os nossos filhos são naturalmente apaixonados, mas se 
não cultivar uma paixão pelas coisas de Deus e ser um exemplo para eles, como eles 
cresceram?que irá substituir a Deus com uma paixão pelas coisas deste mundo. 

  

Before the Exciting Part 
Por Laurie Sims  

"Qual é o seu segredo?" você alguma vez quis fazer esta pergunta para 
aqueles que parecem ter toda a oração que eles fazem atendidas? Talvez 
você se sinta, fervoroso em suas orações (entusiasmados) nas orações e  
permanece sem resposta. Sinto sua dor, meu amigo. Você poderia pensar 
que eles tem o  "royal telefone", de modo a ter uma linha direta com Deus. 
Devo dizer-lhe, sua linha com Deus pode ser tão poderosa como a deles. 
Então apenas aquilo que é o seu segredo? Vamos dar uma olhada em Tiago 
5:14-18. 

 
Tiago pede, "Alguém está entre vós doente?" Ele instrui para chamar os anciãos da igreja 
eorar e ungir com óleo em nome do Senhor. Ele continua a dizer a oração oferecida na fé irá 
restaurar a quem está doente e o Senhor o levantará. Como apostolos, estamos muito 
familiarizados com este. Mas depois a passagem vai dizer "e se tiver cometido pecados, será 
perdoado." Hummm . . . Não deve ser um motivo de perdão é mencionado aqui, embora 
muitas vezes pulamos essa parte como estamos pulando pedras no lago de superfície. 
 
Vamos ler sobre para encontrar o componente chave para o que pode estar a impedir a nossa 
oração e por isso foi incluído. No versículo 16 lemos, "Portanto, confessar os seus pecados 
uns aos outros, e orai uns pelos outros de modo que você pode ser curado." wow. Lá ele é - o 
elemento chave. Temos de preparar antes de podermos esperar  o resto do trabalho. O 
arrependimento não pode passar, ainda na nossa impaciência tendemos direto  para uma 
oração fervorosa "parte empolgante" que nos diz, "a oração fevorosa de um justo pode muiro 
em sua eficasia’’ 
 
A resposta que procuramos pode estar aqui  mesmo. Se quisermos que as nossas orações 
sejam atendidas, tomemos um pouco de tempo antes de se chegar à parte apixonante, que 
nos permite preparar para a parte emocionante. Somos humanos imperfeitos, de modo que 
muitas pecamos. É por esta razão que Cristo morreu por nós. Para preparar, um lugar de 
salvação, para  procuremos perdão primeiro. Se quisermos fazer as coisas direito com nosso 
irmão ou irmã e obter a limpeza antes de orar, talvez possamos encontrar a resposta para 
algumas dessas fervorosas orações atendidas.  

 

 

  



The Power of Early Morning Prayer 
Por Kim Haney 
Extraídas do livro, para as mulheres que são chamados, por mulheres que tenham respondido 
 

 
Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a ouvi. Como uma jovem de 
vinte anos de idade recém-casada esposa, eu e meu marido vivemos 
com seus pais durante cerca de seis meses. Era início da manhã 
enquanto o céu estava ainda escuro, quando o som de "OOOO" veio 
através das aberturas de ventilação do quarto no andar superior e 
surpreendeu-me fora do meu sono. Era o som da minha sogra orando 
nas primeiras horas da manhã. 

 
Ela sempre me disse, "Kim, se você deseja que Deus use você, você deve desenvolver 
uma habito a cada dia, uma coerente vida de oração. É a coisa mais importante que 
você poderia fazer." durante o segundo ano do nosso casamento, meu marido começou 
a desenvolver alguns dos principais problemas de saúde. O peso que veio sobre mim 
tentando descobrir como lidar com isso me empurrou para o armário de oração. 
Durante este tempo eu comecei a descobrir para que mim o poder da oração de manhã 
cedo, e ele mudou a minha vida. 
 
Homens e mulheres que andava com Deus sempre teveram um tempo e um lugar para 
se encontrarem com Deus a cada dia. As Escrituras especificam oraram no início da 
manhã. 
 
Existem determinados canais e caminhos no domínio espiritual. Podemos tomar o 
caminho escolhido por Deus ou podemos escolher o nosso próprio, que a maior parte 
do tempo é mais conveniente para a nossa carne. Mas se nos  ligarmos aos metodos de 
Deus , vamos ver muitas orações atendidas e potente que as coisas acontecem no 
domínio do espírito. A Bíblia nos dá uma visão sobre a atividade dos anjos na esfera 
celeste. 
 
Jacó teve um sonho nas primeiras horas da manhã e viu anjos subindo e descendo, 
indo até o céu e então de volta para baixo na terra para satisfazer as suas encomendas 
para o dia. Isso nos diz que Deus tem entradas; Ele despacha seus celestes afintriões. 
 
Vemos anjos escoltar Ló, fisicamente tendo sua esposa e duas filhas pela mão e 
levando-os fora de Sodoma. Quando isso acontece? Na parte da manhã. Protecção 
divina tem lugar nas primeiras horas da manhã (Gênesis 19:15). 
 
"E se levantou Abraão de manhã cedo e foi ao lugar onde estivera em pé diante do 
Senhor" (Gênesis 19:27). 
 
Jó se levantou de manhã cedo para oferecer sacrifícios para seus filhos, que seria o 
mesmo que nós orar por nossos filhos (Jó 1:5). 
 
Deus destrói o cativeiro nas primeiras horas da manhã. Moisés foi enviado por Deus 
para confrontar Faraó, mas ele não foi liberado para fazer isso a qualquer hora do dia. 
Foi nas primeiras horas da manhã (Êxodo 7:15). 
 
Davi sabia o poder da oração de manhã cedo (Salmo 5:3, o Salmo 63:1). 
 

 

 



O próprio Jesus sabia o segredo espiritual da oração de manhã cedo. "E de manhã, 
subindo uma grande multidão enquanto antes do dia, saiu, e foi para um lugar solitário 
e ali orava" (Marcos 1:35). 
 
Você acha que a Bíblia faz menção de manhã cedo apenas para preencher o espaço? 
Absolutamente não! Isaías 14:12 chamadas Lucifer "filho da manhã." Ele foi lançado 
para baixo e perdeu o seu lugar no céu, mas ele nunca perdeu a sua natureza. É ainda 
em seu coração para organizar as coisas em nossos dias para onde nos tornamos tão 
ocupado nós nunca toque no poder da oração de manhã cedo. Enguanto a gente não 
começar a orar, perdemos de vista o que o tempo de visitação e unção para as 
actividades do dia. 
 
Existe um poder que irá descansar sobre você e uma unção que irá acompanhar você 
ao longo de todo o dia quando você aprebder o metodo de Deus oração pela manhã 
Caminhar no poder do Espírito vem de tocando em que Deus tem para mim na minha 
oração. Tente por seis semanas e veja como ele transformará e mudará todo o seu 
caminhar com Deus. Ele quer levantar a sua igreja na dimensão de potência, 
sensibilidade e autoridade. Você nunca mais será o mesmo. 

  

 

'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 
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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). 
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• 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!  

  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
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