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Apaixonado com Jesus 
Por Vercinia Reed 
 

 

O Amor freqüentemente começa como uma excitante, vertiginosa, uma 

consumida corrida de emoções, levando as pessoas a declarar o êxtase, 
"Eu estou caindo no amor!" 
 
Quando meu marido e eu nos conhecemos, vivemos duas horas de 
intervalo. Não tínhamos celulares naqueles dias, portanto, dependia de 
linhas telefônicas, secretária eletrônica, e letras. A primeira vez que ele 

chamou, eu não estava em casa. Quando voltei a sua chamada, ele não estava em casa. 
Levou várias semanas antes que nós finalmente pudecimos nós falar, mas quando nós 
fizemos, nós conversamos por horas. Do tolo ao grave, nunca faltavam coisas para dizer 
. Começamos compartilhando esperanças e sonhos, e meses se passaram, profundos 
sentimentos desenvolvendo, movendo-nos da amizade ao amor. Além disso, queríamos que 
as pessoas soubesem! 
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Temos caído no amor com a pessoa que mais importa! Nossoa filhios! Através de Sua 
Palavra e pelo exemplo, podemos encorajá-los a cair no amor com Ele, também. 
 
• Gastar tempo se comunicando com ele. Abertamente, ler a Bíblia. Ore para, e com, os seus 
filhos. 
• Exibir confiança nele. Ele é confiável. "O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é 
provada; ele é um escudo para todos os que nele confiam." (II Samuel 22:31). 
• Fale sobre ele. Quanto mais tempo passamos a conhecer a Ele, o nosso amor cresce mais 
forte. Como o nosso amor e compreensão, aumenta, naturalmente,quando trazemos ele na 
conversa. 
• Tomar a ação. Alimentar os famintos, vestir os pobres, cuidar dos doentes, dizer uma 
palavra gentil. Mantenha suas crianças envolvidas; a fé e as obras caminham lado a lado 
(Tiago 2:14-26). Amplas oportunidades abundam. 
• Celebrar seu relacionamento com Jesus. "Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no 
Deus da minha salvação" (Habacuque 3:18). Cante em voz alta em louvor e adoração. 
 
Dezenove anos de casamento, dois filhos, e muitas responsabilidades, mais tarde, eu aprendi 
que o amor é mais que emoção. É uma escolha que requer compromisso coerente e intenção. 
O amor de Deus é infalível, infalivelmente, empenhado e intencional. Nada pode nos separar. 
Quando nas provações, ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonará. Quando 
tropeçamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nos sentimos além da esperança, 
Suas misericórdias são renovadas todas as manhãs. Sua graça é suficiente. Oh, que amor! 
 
Você é cometido a amá-Lo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas 
forças e com toda a tua mente? Ele é esse tipo de relacionamento. Ele está disponível para 
nós, e ele está disponível para nossos filhos. Queda no amor com Jesus é maravilhoso; ficar 
no amor é essencial. Não há maior alegria do que saber que nossos filhos andam na verdade" 
(III João 1:4). 
 

  

Fé Testada ou fé cansada 
por Jerolyn Kelly 
 

Enquanto desfrutando um estudo bíblico em nossa igreja em matéria de fé, 
começou a ler o capítulo 11 Hall of Fame em Hebreus. Como nós se 
revezaram lendo, uma das senhoras interpretou mal a parte de um versículo 
sobre Abraão e disse: "cansado" em vez de "fé" a fé. Imediatamente neste 
lapso falou algo para o meu espírito. 
 
Quantas vezes eu já cansado a ponto de fé? Eu não estou falhando eu ou 
qualquer outra pessoa que encontrou-se neste lugar. É a realidade! 
Evidentemente, Abraão, o pai dos fiéis, juntamente com sua esposa, Sara, 

estava cansado na fé. Era compreensível, considerando quanto tempo havia esperadopor 
uma criança prometida. Eu tenho uma profunda gratidão por Sarah. Embora eu emigrei de 
outro país, não tenho certeza de que eu poderia ter feito o que a Sarah fez. Quando eu saí de 
casa e do ambiente familiar, eu sabia para onde eu estava indo para terra onde ia chegar. 
Sarah apenas teve de abandonar tudo, não sabia onde estava indo. 
 
Muitas vezes, a longo prazo, nós podemos nos encontrar em um lugar onde a nossa fé 
apenas começa a cansar. Continuamos a fazer tudo o que sabemos o certo e bom. Mantemo-

 

 



nos em pé sobre as promessas de Deus; nós mantemos otimistas em falar palavras positivas. 
Nós comemos direito, dormimos direito, e cuidamos de nossos corpos. Oramos, devemos ler 
e meditar sobre a Palavra; estamos de verdade em santidade. Evangelizar; nós fazemos 
discípulo;  encorajar os outros. Não é que queremos desistir, mas nos apenas começamos a 
nos  cansar , tanto naturalmente como espiritualmente. 
 
Olhando para trás para Abraão e Sarah, precisamos lembrar que quando sua fé vacila 
evidentemente se cansaram um pouco, eles se tornaram vulneráveis ao seu próprio 
pensamento e disponibilidade. Eles fizeram escolhas que ainda estão afetando o mundo de 
hoje. Dando a serva de Sarah, Agar, a Abraão, Ismael nasceu e se tornou o pai das nações 
árabes. A muito aguardar Isaac que Sarah deu tornou-se o pai da nação judaica. Cansaso de 
sua fé levou a consequências desastrosas para toda a humanidade. 
 
Minha mente salta para a familiar escritura: "Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu 
tempo você colherá se você não desmaiar." Assim como a senhora teve um lapso no nosso 
estudo bíblico, então podemos inadvertidamente e, mesmo sem conhecê-lo deslizar e cansar 
fé. Lembra-te de Abraão e Sarah, e oque a sua vulnerabilidade aos dispositivos do inimigo 
nestes tempos. Mantenha a visão e as promessas que Deus tem lhe dado. Não deixe que a 
falta de resultados ou falta de provas deixe sua fé cansada. 
 
Meu marido muitas vezes afirmou que até mesmo se ele não viver para ver o reavivamento 
que Deus tem prometido, ele acreditará, no entanto. Não é sobre você e eu! Nunca sabemos 
como de longa duração ou alcance os nossos esforços possam ser. Quando nossa fé é 
esticada, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. 
Talvez, olhando para trás nos últimos anos, sua fé tornou-se cansada. Eu desafio você que 
quando sua fé é provada, não a deixe ficar cansada! 
 
É apenas uma simples inversão de duas letras e a palavra tentou torna-se cansada. Pode 
acontecer tão facilmente em nosso caminhar espiritual sem mesmo realizá-lo. Todos os dias 
tenho de ficar em sintonia com o espírito e as promessas de Deus. Mesmo que a minha fé 
muitas vezes tentada, não vou deixar minha fé se cansar! 
  
 
  

  

Do Correio 

 
Deus Te Abençoe 

Obrigado pelo post, eu tenho recebido em Inglês, mas graças a Deus, eu percebi que eu também tenho 

ele em espanhol, estou feliz por ser capaz de receber informações em espanhol!! Eu sei que você vai 

continuar a ser de grande benção para minha vida e para todas as irmãs de minha congregação, onde a 

maioria mais do que todos nós entendemos o espanhol. Obrigado e vou estar atento. 

 

  

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 
We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada, 
Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa, 

Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, 

Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon 
Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South 

Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand, 

United Arab Emirates, Afghanistan and Vanuatu.  

 
Dear Prayer Team Leader,  Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our 
page!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter 
at:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
or email request to:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part 
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter 
and Facebook page! 

 

 

 

  

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/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
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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/
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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 

 

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: 

      

http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
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UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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