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Todo Comenca em Casa
por Stacey Robinette

Quando eu vejo minhas crianças com alegria brincando em toda a casa,
imitando minhas ações e maravilhoso, estou lebrando de que temos uma
grande responsabilidade como pais: a de ensinar todo o Evangelho para
a próxima geração. Esta carga começa nas nossas casas com os pais
“instrui (nossas) crianças no caminho em que devem andar" (Provérbios
22:6).
Uma das chaves para levanter todo o Evangelho para todo o mundo por todas as Igrejas
vivendo um consistente exemplo apostólico na frente de nossos filhos em casa. Somos a
igreja, não só no edifício onde estamos para os cultos, mas também em férias ou onde quer
que estejamos. Isto é especialmente verdadeiro, em casa onde estamos educando as nossas
crianças.
Como pais, temos uma grande responsabilidade de garantir que nossas casas estejão cheias
de princípios bíblicos para nossos filhos seguirem. Sabendo que os olhos estão sempre
olhando, temos que ter cuidado de continuar caminhando na vertical, firme, sendo exemplos
vivos da verdade, santidade e devoção a Cristo. (lê I Timóteo 4:12-16)
Se nossas casas não se tornarem um lugar de oração e de formação da Bíblia, vamos
continuar a ver o espíritos desta geração ímpia penetrar na igreja. "Se o SENHOR não edificar
a casa, em vão trabalham os que edificam" (Salmo 127:1).

• Respeito começa em casa.
• Um amor de Deus começa em casa.
• Compaixão para todos começa em casa.
• A oração começa em casa.
• A Santidade começa em casa.
• Pureza começa em casa.
Os nossos filhos, são o futuro da Igreja. Quando nós como líderes, pastores, professores de
Escola Dominical, mentores, e especialmente os pais levam tempo para investir no
desenvolvimento espiritual dos nossos filhos, vamos assegurar que as gerações futuras irão
receber a mensagem do Evangelho.

Vitoriosa
por Jessica Marquez

Vitoriosa. É uma palavra que nós sussurra sob nossa respiração quando
confrontamos todo o tipo de adversidades e o julgamento que vem no
nosso caminho. Eu serei vitoriosa. É quase como se nós tentasimos nos
convencer de que iremos superar ... de que nossas crianças possam
servir o Senhor ... que nossos filhos pródigos irá voltar para casa.
Vitoriosa.
A própria definição de vitoriosa nos faz pausa:
• ter alcançado uma vitória; conquistando; triunfante:
• tendo derrotado um adversário:
• de, relativos, indicativo de, ou caracterizada pela vitória:
Vitória. A fim deque eu seja vitoriosa, deve haver vitória. Vamos quebrar para baixo. A vitória
é:
• um sucesso ou triunfo sobre um inimigo em combate ou guerra.
• um engate terminando em tais triunfo:
• o último e decisivo ato de superioridade em qualquer batalha ou confronto:
• um sucesso ou superior posição alcançada contra qualquer adversário, oposição,
dificuldade, etc
amigas, se acreditamos ou não que estamos em guerra. A fim de sermos vitoriosas temos de
nos empenhar em vencer a guerra pela a vida das nossas crianças. Temos de manter as
promessas de Deus. "Tua, ó SENHOR, é a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a
majestade: tudo o que há no céu e na terra é teu"(I Crônicas 29:11).
Às vezes não compreendemos por que razão enfrentamos diferentes circunstâncias em
nossas vidas. Com os nossos olhos naturais não existe qualquer explicação. "Mas graças a
Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." (I Coríntios 15:57).
Há duas semanas uma das mas antigas membras veio até mim chorando. Ela disse, "Pastora,
eu fui expulsa da minha casa. Eu não sei onde eu porei minha cabeça esta noite." Esta
senhora é uma adoradora. Ela é fiel em tudo. Meu coração quebrou quando eu ouvir ela a
chorar. Eu disse a ela, "Não se preocupe. Você pode entrar e permanecer comigo até que
Deus aja." Ela me chamou mais tarde naquela noite para me dizer que o seu filho tinha aberto
sua casa para ela viver lá - o mesmo filho que ela vinha pedindo oração em todos os cultos ,
durante 4 anos.

Como eu andei em serviço no domingo passado, a mesma irmã veio trabalhar comigo com
um megawatt grin. Desta vez ela disse "Pastora, agora que eu vivo com meu filho, tive a
oportunidade de compartilhar com a minha nora o plano da salvação. Ela pediu para ser
batizado em nome de Jesus!
Despejados. Desesperada. Inconsolável. Sem-teto. Estas não são palavras que são sinónimo
de vitória. Oh, mas quando temos fé, ela nos dá a vitória sobre cada situação.
"Por que todo oque é nascido de Deus vence o mundo ;e esta é a vitoria que vence o mundo:
a vossa fé..." I João 5:4).
Text Link

A constante oração de Jesus
por Saundra Hanscom

"porque vosso Pai sabe as coisas que você tem necessidade antes
mesmo que você pergunte a ele" (Mateus 6:8).
Em cada culto eu posso me lembrar de uma criança e um jovem, houve
uma irmã piedosa que suavemente oro, "Jesus, Jesus, Jesus, por vezes
sob seu rosto e por vezes mais alto, mas nunca perturbava o culto. Ela foi usada nos dons do
Espírito e foi uma poderosa guerreira de oração. Conversas ouvidas para mim, ela foi minha
mãe viúva, mãe solteira, e fiel a Deus todos os dias da sua vida. Creio que a sua oração
espontânea "Jesus" significa coisas diferentes, sem ser realmente específicas, porque Deus
não precisa de explicação. Ele sabe antes que você pergunte a ele.
Recordo diferentes níveis de sua a oração de Jesus:
Forte - “Jesus” - e um acidente de carro foi impedido.
Desapontado - “Jesus” - gritou quando a panela de pressão explodiu com o milho ela
conservas mas ela foi salva do voador tampa.
Triste - “Jesus” - quando o mecânico tomou vantagem dela mas alguém veio para definir em
linha reta.
Mal - “Jesus” - quando a família não consegue entender por que ela foi para a igreja.
Desesperados - “Jesus” - ao receber a notícia de que sua filha backslidden tinha sido baleada
por seu marido embriagado e foi paralisada da cintura para baixo. Jesus,trabalha na sua vida
de modo a que ela possa voltar a você. E ela fez, mas teve de viver a sua vida em uma
cadeira de rodas.
Frenético - “Jesus “- quando ela recebeu palavra do Paquistão que seu neto estava em estado
crítico de uma queda. Era a sua oração de Jesus porque ela não conhecia os detalhes ou
exatamente como orar. Mais tarde, aprendeu e Deus mandou um anjo para lhe falar eu o
sararei.
Boa noite - “Jesus, Jesus” - disse ela quando ela ajoelhou para baixo e começou a oração de
cada noite. Eu escutei perguntar, "Senhor, perdoa-me se eu tiver feito ou dito hoje algo que
desagradou você." Eu perguntei por que razão ela disse isto, sabendo que ela não tinha feito

nada errado para ninguém. Ela respondeu "No caso de o Senhor vir esta noite, eu devo estar
pronta."
Alegre - “Jesus” - depois que trinta e um anos vivendo unicamente para Deus, Deus enviou
um homem para amor e cuidadar dela até o fim da sua vida.
Além da sua constante oração de Jesus", ela manteve uma oração consistente relação com o
Senhor. Ela tinha grande fé e confiança em que Deus ia responder.
No seu funeral, eu estava tranquilamente chorando quando uma irmã se inclinou e disse, "o
que estamos sentindo falta neste culto é a Irmã Maria "Jesus, Jesus, Jesus." Agora tenho
orgulho de carregar seu legado "oração de Jesus" com inerência. Meus filhos e netos ouvirão
enquanto eu viver.

Uma Palavra para Serventes
em um recente encontro da oração de Senhoras internacional, o nosso directora deu ao
nosso grupo palavras que ela tinha recebido na oração do Senhor. Eu me senti, talvez este
seria um incentivo para outros senhoras como foi para nós.
Dizer a minhas senhoras do meu amor por elas.
Diga a elas que eu importo.
Diga a elas que elas são preciosas para me
dizer-lhes que vejo as pequenas coisas que são importantes para elas.
Diga a elas que estou consciente delas.
Diga a eles que estou querendo que eles não pereça.
Diga a elas que eu já lhes garantidos a vitória.
Diga a elas eu já superar cada obstáculo
cada provação
cada adversidade
cada palavra pronunciada contra elas
cada pensamento, preocupação, ou afligir para amanhã
eu sou teu Victor . . .
Eu uso a coroa de vitoria e tu és a minha esposa e eu estou lutando para você.
Permitam-me ser o teu Deus em cada situação.
Tente de mim e sei que serei achado fiéis.
Eu nunca vou deixar você.
Vou sem dúvida novamente-trazendo você casa com a Mim
(Meu céu poderia usar o toque.)
estou esperando . . .
Você está disposto a abandonar tudo - invejas, se preocupe, cuidado, ansiedade?
Você está disposto a abandonar todos os - para que você possa ser para sempre comigo?
Não há mais lágrimas.
Não mais dor.
Não mais dor.
Livre de todo o sofrimento, rejeição, compromisso para sempre!
Estou esperando . . .
Esperando por você para ser comigo!
Oh, como eu te amo, cuidar de você, longo para você!
E você me?
Eu quero que assim seja.

Nada é demasiado difícil para você comigo por seu lado.
Posso e vai ver você através de todas as coisas.
Nada deve superar você.
Estou para você!
Vós sois a minha esposa . . .
Eu amo você e longo para você estar ao meu lado.
Venha ver-me, em breve, estar juntos para sempre comigo.
O que você diria para o meu desejo?
Venha um pouco mais alto.
Tardará um pouco mais.
Mas deve ser em breve!
I longo para você.
Me acreditem quando digo-vos . . .Você são meus. Escolhi você!

Do Editor

Deus está fazendo maravilhas
Deus está abrindo muitas portas e este boletim já está disponível em Inglês,
Espanhol, Fracês, Alemão, Holandês, Português, Russo, Grego, árabe, persa,
Checo Chinês, Swahili, Húngara, tagalo e Indonésio. Estamos procurando para
adicionar polonês, romeno, italiano.!!

Debbie Akers
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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 ...

1.
2.
3.

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).
3. Que entram no ministério da messe do Senhor (Mateus 9:38).



Os Ministerios que Suportamos
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with opportunity
to grow spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 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.
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