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Uma Ardente Oração da Mãe
Por Robin Shutes

A minha história começou mesmo antes de meu nascimento. Minha mãe
perdeu seu quarto filho e quase perdeu sua própria vida no processo. Ela
pediu ao Senhor para que lhe concedece uma outra criança, para que possa
entrega- la aos seus propositos.
Eu não sabia que da história, mas quase vinte anos mais tarde, eu me
encontrei no campo de missões, trabalhando com meu marido na antiga
União Soviética. Por essa altura, com lágrimas fluindo e seu coração aberto,
minha mãe me disse da promessa que tinha feito a Deus. Ele ouviu a sua
oração e ela foi fiel às palavras que ela tinha falado antes para Deus. O que é
verdadeiramente espantoso é que até essa altura, eu era o único membro da minha família
para caminhar na verdade. A minha vida realmente foi modelada pela oração fervorosa de
minha mãe.
A minha história me faz lembrar de outra mãe que fez uma promessa semelhante. Hannah foi
uma devota fiel das montanhas de Efraim. Um ano, quando eles foram para o Culto diante do
Senhor derramou a sua alma, Hannah fora diante de Deus e jurou que se ele lhe dece um
filho ela por sua vez daria essa criança d para o seu serviço.
"e ela estava na escuridão de alma, orou ao SENHOR e chorou abundantemente. E ela fez
um voto e disse: Ó SENHOR dos Exércitos, se tu atentares para a aflição da tua serva, e
lembre-se de mim e não esquecer a tua serva, mas à tua serva deres um filho varão, ao

Senhor o darei por todos os dias da sua vida" (I Samuel 1:10-11).
Em I Samuel 1:24-28 a Bíblia nos diz que Hannah cumpriu o seu voto.
"E quando ela teve seu filho desmamou, ela levou ele até o templo com ela . . . e o trouxe à
Casa do SENHOR em Siló: e a criança era jovem. E degolaram um bezerro e assim
trouxeram o menino a Eli. E ela disse: Oh meu senhor, como vive a tua alma, meu senhor, eu
sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu; e o
Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe fiz: Por isso eu também o entreguei ao
Senhor; enquanto ele viver deve ser emprestado para o SENHOR."
Como mães, quer seja física ou espiritual, temos o privilégio de dedicar os dons preciosos que
nos foram confiadas com de volta para o Senhor, para o seu serviço. Estar continuamente em
oração para os guiar através desta vida para mais tarde se tornarem grandes homens e
mulheres de Deus. Apesar de nos não termos certeza de onde Deus pode levá-los, devemos
manter nosso foco, os daremos de volta. Mesmo o gesto de os deixar ir pode se tornar um
testemunho da nossa fé e confiança em Cristo.

As Bênçãos de Uma História de Nascimento
Por Esmeralda Delgadillo

Um recente estudo foi feito mostrando uma correlação entre a narrativa da
história de nascimento de mães a suas filhas e um forte sentido de autoestima em meninas adolescentes. O mais frequentemente éuma mãe
partilhando com a sua filha eventos e sentimentos que envolvem o dia do
nascimento de sua filha, isto produziu um sentido de finalidade e a ligação
entre mãe e filha .
Quando minha irmã tinha 12 anos, ouviu a nossa mãe dizer como ela
queria um aborto quando ela estava grávida dela. Há muitos anos que isto lhe provocou um
núcleo negativo de crença até recentemente. Enquanto ela sabia que ela nasceu em um
estado próximo da morte, algo que estenderá para o resto de sua vida o que ela não sabia era
que o Senhor milagrosamente curava ela e que ela foi um pequeno milagre. A história da
minha irmã de sobrevivência tinha se tornado uma história milagrosos efeitos de intervenção
soberana e pelo grande e próprio Criador.
Refletindo a glória de Deus na vida de nossas filhas, esta gloria se torna maior quando elas
entendem a relanvancia desta verde em suas vidas, "Você nasceu com uma finalidade e
destino, você é único (a) e estou bem-aventurada por você ser uma parte de mim."
embora nem todos os nascimentos tenham uma história positiva, estudos mostram que como
uma mãe amadurece e vai desde a etapa de gestação para o estádio de vida, a narrativa
muda e passa a ser mais detalhada, orientada para memórias emocionais. Quando uma mãe
intencionalmente verbaliza a preciosidade do nascimento de sua filha em qualquer fase da
vida da sua filha, promove o sentimento de auto-estima e incentivo em todas as facetas da
sua vida. A Escritura fala do poder e impacto das palavras quando falamos para vidas de
outras pessoas. Provérbios 25:11 nos dizer "uma palavra dita é como maçãs de ouro em
salvas de prata."
São muitas as filhas que relataram ter perdido, a solitáriedade e sensibilidade porque terem
pensamentos nunca compartilhado ou expressados. O que dizer de nossas filhas, o diálogo
entre nós, traz algo para a atmosfera.
Imagine-se palavras negativas têm a capacidade de magoar aqueles que amamos, o que

pode acontecer quando falamos palavras de vida e de bênção? Como o profeta que falou da
vida sobre ossos secos, como mães podemos falar palavras de vida sobre aqueles que
amamos, incendiando a paixão e o amor de Deus em sua caminhada. As filhas desta
geração estão olhando para nós para o manto de uma verdadeira experiência Pentecostal e
apostólica (unção).
Mães, deixe as vossas vozes encherem a vida de vossas filhas. Dizer como foi o nascimento,
lhe contar sobre sua historia, os testemunhos que ambas irão agitar e forma uma geração que
irá, a partir da sua reflexão também refletir a glória.

Coberto com Oração
Por JoAnn Thornton

Foi em meados do inverno que nos reunimos, um emocionante evento anual
para a juventude presidentes e suas esposas à Nationwide vêm a São Luís e
se reuni com outros jovens trabalhadores para a instrução, a diversão e a
construção de amizades. Meu marido e eu estavamos planejando uma
viagem,começamos a fazer preparativos. No entanto, encontrar companhias
daquandas que nos deixassem conrfortavel em deixar as nossas duas
meninas, com idades de sete e dois anos, foi uma dificuldade.
Como todos sabemos, as pessoas podem voluntariamente ficar com os seus filhos,com tudo
horários, crenças e ambientes podem nem sempre coincidirem com o seus padrões de
paternidade. Eu tinha sido criada em em uma casa extremamente disfuncional, devido a
muitos fatores da vida doméstica, que eu era hipersensível quanto a deixar as nossas filhas.
Depois de alguns inquéritos, encontramos alguém que ambos sentiramos conforto. Depois de
muita discussão, decidimos deixá-las ficar com um casal os dias que estariamos viajando.
No meu esforço para tornar cada detalhe tão seguro quanto possível, malas para as meninas
significava modelitos para os dias que iram ficar como casal, listas de horarios de hábitos,
necessidades, nossos números e várias outras instruções de precaução. Isso incluiu as
explicações para os nossos amigos e oração sobre eles antes de sairmos. E com tudo isso
feito, eu ainda deixei a cidade com tristeza e preocupação.
Chegamos em São Luís, começou a reunião e estavamos tendo um tempo maravilhoso. Na
segunta a tarde ligamos para saber como estvam nossas meninas e descobrimos que alguns
membros da família do casal de fora do estado tinham inesperadamente vindo para a cidade e
"parado para uma visita." Com o conhecimento que eles eram um perigo para as crianças o
meu mundo começou a girar. Falei com toda calma possível a nossa doce menina, solicitei os
casal amigo a dar um cuidado extra, e saber o quanto a visita afetaria as meninas. Quando
desliquei o telefone, eu literalmente me desintegrei no chão, tentava lutar contra o pânico e o
medo do que poderia acontecer. Como eu chorava clamando ao Senhor, meu marido
consolava-me e orou comigo.
Depois de algum tempo de oração e angustiado, o Senhor pronunciou palavras que ainda
hoje me confortam. Ele disse: "Se eu fui capaz de manter Moisés na casa de Faraó, sou
capaz de manter suas filhas." Essa paz veio sobre mim! Deus me deu uma garantia de que
ele sabia todos os esforços da minha parte como mãe para manter minha menas, e
quandoclamamos a ele em oração, Ele tem nós atendido.
"ouvi o meu clamor, ó Deus; atende à minha oração. Desde a extremidade da terra clamo a ti,
quando o meu coração está esmagada: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu."
(Salmo 61:1-2).
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Do Editor

Deus Está Fazendo MaravilhasDeus 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, búlgara e Japonês
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 ...





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 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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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
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