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O que é Oração 
Por Joy Haney 

  
Deus deve pensar a oração é muito importante. Ele tem armazenado em um 
frasco no céu cada oração que Você já orou. "E quando ele tomou o livro, os 
quatro animais e vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, 
tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de odores, que são as 
orações dos santos" (Apocalipse 5:8). Observe que ele não coloca  em 
recipientes baratos. As orações dos santos são preciosos para Ele. Ele 
armazena-as em um recipiente de ouro. Ele não só ouve a nossa oração, 
mas ele está preservando-as para sempre. 
 

Dizem que devemos "orar sem cessar" (I Tessalonicenses 5:17). Mais , como as escrituras 
nos dizem que Deus há de suprir todas as nossas necessidades se nos seguirmos e vivermos 
para ele . Às vezes, ignoraramos o que nos diz para orar. Nós simplesmente ignorámos  por 
não obedecê-las. Então nos perguntamos por que não têm vitória? ou por que não temos 
avivamento?. 
 
A oração é mudança de vida. A oração é um purificador. A oração faz-nos olhar para cima. A 
oração é pedir e receber. A oração é a resposta para todas as coisas, porque Deus responde 
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às orações. A oração é tocar em Deus. 
 
A oração é alegria... Salmo 16:11 A 
oração é a paz... Mateus 11:28-30 A 
oração é inspiração... Jó 32:8 A 
oração é poder... Atos 4:31 A 
oração é recompensa... I Pedro 2:12 A 
oração é purificação... Isaías 6 A 
oração é a cura... II Crônicas 7:14 A 
oração é a energia...Atos 17:28 A 
oração dá fé...Marcos 9:29 
Orações são armazenados para sempre...Apocalipse 5:8 A 
oração dá confiança...I João 5:14 
 
 
Tomado de Quando orardes por Joy Haney. Usado com permissão do autor. 
 

  

Guerreira De Oração 
Por Mary Catherine Beek 

 
  
Quando eu penso em um guerreiro, penso que antigos guerreiros japoneses 
que eram tão dedicados, mas selvagem e destemido. Ao longo da história, 
muitas culturas têm produzido os seus próprios tipos de guerreiros, cada um 
afirmando ser o melhor e mais corajoso. Todos seguido de algum tipo de 
código de honra e rituais que sentiam,os fez o melhor guerreiro. 

 
Em Deuteronômio 20:1, vemos Moisés incentivar os filhos de Israel. "Quando saíres à peleja 
contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não 
terás temor, pois o SENHOR, teu Deus, é contigo, que te tirou da terra do Egito." 
 
Hoje, nós não podemos ter cavalos e carros correndo atrás de nos, mas nos enfrentamos 
verdadeiras batalhas. Batalha de alguém pode ser pecados passados, incomodando eles. 
Alguns podem sentir insegurança sobre sua caminhada com Deus. Outros podem apenas luta 
com as tarefas diárias da vida familiar. Todas são verdadeiras batalhas que podemos 
enfrentar no dia a dia. Temos de nos ver como guerreiros - forte, corajoso, destemido, e 
disciplinado na oração. 
 
"Porque me cingiste de foça para a peleja; fizeste abater debaixo de mim os que se 
levantaram contra mim" (Salmo 18:39). 
 
Você sente a sua força, ou você está arrastando seus pés porque, falta compromisso em sua 
vida? Lembre-se, Deus já tomou o cuidado daqueles que se levantam contra nós. Se a nossa 
vida de oração consistente como a de um guerreiro, não temos nada a temer. Todos os dias 
devemos acordar com uma mentalidade do reino e orar a vontade de Deus sobre a nossa vida 
e em nossa família. 
 
"Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: 
a nossa fé" (I João 5:4). 

 

 



 
Esta escritura encoraja-me. Como um cristão nascido de novo, Deus já prometeu que 
podemos ser vencedores. Isto significa que temos que superar nossas fraquezas. Deficiências 
podem derrotar-nos - ou através da oração pode ser derrotado. 
 
Guerreiros antigos nem sempre foram engajados em uma batalha. Eles foram, no entanto, 
coerentes em seus rituais e convicções. Treinaram todos os dias, religiosamente seguir uma 
rotina quando não estiver lutando em uma batalha. Podemos não estar em uma batalha a 
cada dia, mas devemos permanecer em oração consistente para construir a nossa relação 
com Deus mais forte e mais forte. Não podemos simplesmente correr para Deus, quando 
surgir uma situação. Devemos permanecer em estreita comunicação para permanecer 
consciente espiritualmente. 
 
Estão aqui algumas coisas que me ajudaram a tornar-me mais consistente em minha vida de 
oração. 
 
• Designar um espaço de oração. 
• Defina um tempo específico (isso pode mudar). 
• Mantenha uma oração oficial. 
• Possuem necessidades específicas de oração (oração calendário, local, distrital, às 
necessidades globais). 
• Sempre começar e terminar com um louvor em seus lábios. 
Quando você tem essa estrutura em sua vida, relacioná-lo à sua família. Incluir seu marido e 
as crianças em seu tempo de oração. Isto irá encorajar os seus filhos no início de sua vida de 
oração. Isto tem ajudado os nossos filhos a conhecer e a compreender o poder de suas 
orações. 
 
Em tudo o que encontrar algo que você pode se conectar a você que irá desenhar em oração 
proposital. Isto vai afetar sua família, sua vida, e a eternidade. 
 

  

O Impacto de Orar por Nossos Filhos 
Por Sharon Turpin 

 
Era uma noite quente, em agosto, quando ele entrou neste mundo. Tinha sido 
um periodo longo de nove meses, e eu não poderia esperar para finalmente 
encontrar com ele. Você pode imaginar a surpresa e terror que me oprimio 
quando o médico nos informou que nosso bebê, Dustin, tinha espinha bífida. 
Espinha Bífida ocorre quando os ossos da coluna vertebral não formam 
adequadamente formados ao redor da medula espinhal do bebê. Embora eu 

não sei muito sobre este tipo de defeito congênito, eu sabia que não era uma boa notícia. 
 
Não sabendo se Dustin iria viver durante a noite, nós imediatamente chamamos os guerreiros 
de oração. Tiago 5:14 nos diz para chamar os anciãos da igreja. Orações foram levantadas 
por Dustin e Deus tomou o controle. 
 

Andar pela fé e vive rem oração, nos o fizemos através desses primeiros anos tentando. 
Muitos milagres veram através do tempo, como Deus havia prometido. Dustin 
começou a crescer um menino inteligente. 

 

 



 
No início de sua vida, havia um vínculo especial que começou a acontecer com Dustin e 
minha irmã, o marido, Danny. Quantas horas passamos juntos, criou um forte amor que só 
cresceu com o passar do tempo. Eles cresceram muito perto aqueles poucos anos. 
 
Não sabe o impacto que Dustin estava tendo sobre a vida de Danny, ele me pegou de 
surpresa quando convenceu Danny para participar de um culto de avivamento que estavam 
tendo em nossa igreja local. O que aconteceu a seguir mudou o caminho de Danny's por toda 
sua vida. Olhando para trás, eu não me lembro de muitos cultos da igreja Danny perdeu 
depois dessa noite especial. Dias transformaram-se em meses e os meses em anos. Deus 
tinha desviado completamente a vida de Danny, tudo porque um menino queria ter seu tio na 
igreja com ele e não estava com medo de perguntar-lhe. A Bíblia diz em Josué 1:9, "Não 
temas, nem te espantes, porque o SENHOR, vosso Deus está com você onde quer que vá" 
(NVI). 
 
Nós não sabeiamos que o nosso tempo com Danny era limitado, mas Deus sim. Ele só viveu 
16 anos depois de primeiro culto quando ele voltou para Deus. Ele viveu para Deus ao 
máximo, contando a sua história de como Deus usou um pouco de três anos para ajudár a 
encontrar seu caminho de volta. 
 
Nunca sabemos exatamente como Deus irá trabalhar através de nossos filhos. Creio que orar 
por eles, é um investimento no reino. Nossas orações têm um forte impacto sobre as crianças. 
Orando para que Deus lhes de força para fazer o que eles precisam fazer cada dia pode 
mudar a vida de uma criança. Ele fez por Dustin, e ele também fez a diferença na vida de seu 
tio. 
 
Sempre me pergunto o que teria acontecido se não fossem as orações que manteram Dustin 
vivo. Oque ele seria hoje? Ele tem enfrentado desafios, mas Deus lhe deu coragem em meio 
a tudo isso. Ele prega em uma cadeira de rodas, incentivando outros a nunca desistir. Desde 
os três anos de idade até agora, ele tem visto muitos receber o Espírito Santo através do seu 
ministério. 
 
Encorajo oração por nossos filhos. O impacto da nossa oração por um filho, não só pode 
afetar a criança, mas muitos outros que são direcionadas em seu caminho. Nos nunca 
sabemos quantas vidas serão impactadas pela oração que fizermos por uma criança! 
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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 
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