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O Poder da Oração de Protecção
Por Connie Bernard
. "Não

se esqueça de ligar para casa." Como pais, quantas vezes temos dito estas palavras?
Quando nossos filhos são adolecentes, sabemos onde eles estão em todos os momentos bem, a
maior parte do tempo. Eu também geralmente sabia quando meus filhos estavam no com más
companhias. Quando chegavam a salvo em casa, eu sabia que o melhor era ir encontrá-los. Não
deveria confrontar em perguntar onde estavam e oque estavam fazendo.
Como pais,oramos orações de protecção sobre os nossos filhos.Pra que JESUS mantenha sua
mente forte . Deixe que eles cresçam saudáveis. Não permita que qualquer doença lhes toque.
Deixe que eles fiquem seguros. Em seguida,o tempo voa e nossos filhos vão sair em seus
proprios caminhos. Tenho sempre orado a oração de protecção, mesmo agora por nós filhas e filhos, mas aprendi
toda uma nova maneira de orar a oração de protecção. Todos nós oramos orações de protecção, mas elas variam
e alteram como a vida muda. Tiago 5:16 estados, "face à oração fervorosa de um homem justo não muito." Na
minha oração quotidiana, oro a fim de que o Senhor me encontra sempre justos. Eu sempre quis ser agradável
para ele.
Nossa oração diária deve consistir sempre de acção de graças e de arrependimento. No arrependimento, estamos
reconhecendo a nossa humanidade e insuficiências, rebaixando a nós mesmos diante de Deus. Ele será sempre a
honrar um espírito contrito e (Salmo 51:17). Quando chegamos a Ele desta forma e somos conhecidos por ele quando temos que estreita comunhão com Ele - então podemos ir corajosamente diante do trono da graça
(Hebreus 4:16) com nossas petições.
Anos atrás, quando Irmão Bernard viajava antes do muro cair no leste da Europa, houve tempos em que não
sabia nada dele, até que ele desembarcou em Estados Unidos. Eu aprendi a viver confiando em Deus e orando
continuamente orações de proteção. Eu também aprendi a realmente apreciar a declaração, "Nenhuma notícia é
uma boa notícia." As minhas súplicas, pela maior parte do tempo era de orações de proteção pela minha família. A

certeza de que há momentos que temos necessidades específicas e urgentes, mas a nossa oração de protecção
é de grande importância.
Senhoras, permitam-me vos encorajar. Vocês podem ter ensinado os seus filhos no temor e admoestação do
Senhor (Efésios 6:4) e ainda assim eles se desviaram de Deus. Há momentos em que a sua oração de protecção
é a única coisa que vai mantê-lo. Você pode estar se perguntando "Como posso orar pela minha filha que nos
deixou e a Deus?" é difícil, mas nunca perder a esperança é o primeiro passo. Sua palavra não irá voltar (Isaías
55:11).
Em conclusão, permitam-me vos deixe com uma oração para orar e aplicar a sua própria situação:
Deus, coloque uma protecção sobre os nossos filhos, como uma blindagem. Peço que você comande ministrando
anjos a cuidar deles. Quando eles curvarem a sua cabeça durante a noite, Senhor, trazei à sua lembrança a sua
bondade e a graça. Deixe que a sua graça, Senhor, esteja sempre presente na sua vida. Cuide deles com o seu
amor. Deixe a seu alcance para sentir quando eles se sentirem inseguros ou inseguras. Mostra-te a eles. Proteja
o seu coração, Senhor, da profunda maldade. Proteja suas mentes, Jesus, a partir dos dispositivos do inimigo.
Mantenha eles seguros de danos. Toque em seu corpo, Senhor, e mantenha forte. Que eles sejam decidados a
você. Oro a fim de que possais cuidar deles com o seu amor. Deixe que eles te sintam o seu espírito à noite
quando eles estiverem sozinhos com seus pensamentos. Invada os seus pensamentos e confirma a eles que você
ainda está lá, que ainda a amo e que você está ouvindo seu pensamentos. Eu agredeço Jesus, porque você me
ama e vos lembrardes de mim. Você se preocupa com as pequenas coisas e as grandes coisas na minha vida e
na sua vida. Sei que vai honrar cada oração . Você irá responder de acordo com a sua perfeita vontade. Você é o
nosso Rei soberano e cuidador. Eu sei que você irá responder e agradeço-lhe.
Se os nossos filhos são crianças , doze, vinte ou até mesmo cinquenta anos, ainda se preocupem com eles. É um
grande conforto saber que podemos orar uma cobertura protetora sobre eles e ter a certeza de que Deus ira
responder ele irá responder .

A Nossa Oração Nunca Morre
Por Miriam Sponsler

Agora quando ele tinha tomado a percorrer os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram diante do Cordeiro, tendo cada uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que
são as orações dos santos" (Revelação 5:8 NKJV).
Nossas orações jamais morreram.
O nosso Deus é incrível e sempre fiel, mesmo quando nós nos perguntamos se ele realmente
nos ouve quando oramos. Podemos perguntar se ele realmente cuida e esta conosco? Que
coração é demasiado selvagem, demasiado duro, demasiado confuso, demasiado perdidos!
Será minha oração em vão?
Nunca o medo. Deus conhece os nossos pensamentos e os nossos desejos, e o nosso coração o grito da nossa
alma. Quando oramos segundo a sua vontade ele nos ouve e se preocupa verdadeiramente. Ele é mais ansioso
para ouvir as nossas petições e responder a elas do que se pensa ou mesmo compreender. Mas Deus é fiel.
Algumas das minhas memórias de infância são de minha mãe no seu closet de oração, clamando a Deus para a
salvação de seus filhos. O caçula de sete, tive o privilégio de ser levantada em um banco de igreja Pentecostal
pelo meu irmão mais velho. Ela orou incansavelmente pela salvação de meu irmão mais velho, mesmo quando
não havia um raio de esperança. Acredito que suas orações estão ainda vivas e trabalhando em corações.
Porque orações nunca morrem, meu pai foi baptizado aos oitenta e oito anos de idade depois que minha mãe orou
por ele quase cinquenta anos. Um irmão veio de volta para Deus após um certo número de anos a viver um estilo
de vida impia, e agora são pastores um renascimento na igreja. Outro irmão saiu de volta para Deus após
décadas de trabalhar para Deus. Seu retorno a Deus ocorreu depois que minha mãe tinha já passado para a
glória. Deus é eterno e ele não se limita ao nosso tempo tabela de sempre.
Lucas 18 diz a parábola do juiz injusto e a persistente viúva e o juiz injusto concedido o seu pedido devido a sua
contínua pedindo. Se sabemos que estamos rezando na vontade de Deus creio que pode persistir na nossa
oração, mostrando a fé que Deus vai responder. A nossa fé pode ser testado, mas ele responderá em devido
tempo.
Não desista de que o filho problemático vai voltar.Orare e creia. Não podemos começar a imaginar os caminhos
de Deus e a sua vontade é perfeito. As nossas orações são tão precioso para Ele e são armazenados em taças de
ouro. Não morrem.

Oração de Guerra
Por Linda Reading

Ouço o título de "oração de guerra" muitas vezes em referência às mães orando por seus
filhos. A oração é um guerreiro que intercede por outros através do ministério da oração de
intercessão.
Eu sou único (nunca casados) e não ter filhos; mas eu me encontrar rezando para as crianças
muitas vezes. Eu adoro ver eles responder majestosa de toque do seu Espírito. Jesus orou
para crianças.
"trouxeram-lhe então filhinhos, que ele deve colocar as mãos sobre elas e orar: e os discípulos os repreendiam.
Mas Jesus disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus. E pôs as
mãos sobre eles e partiram dali" (Mateus 19:13-15 KJV).
Meus sobrinhos que agora são adultos, diga-me no passado quando eles falaram comigo e gostaria de ouvir "Eu
rezo por vós", eles soubessem que eu estava indo para a batalha para eles. Deus tem curado, protegidas e lhes
deu um rumo na vida. Eles sabem o poder da oração de intercessão.
Um jovem veio a nossa igreja há anos vivendo em uma casa de acolhimento. Ele iria aguardar seu pais adotivos
para pick-up depois da escola dominical, e gostaria de se sentar sobre os degraus da igreja com ele até que
chegaram. Gostaria de ouvir falar sobre sua vida agitada e rezar com ele antes de ele deixou à Igreja que dia. A
nossa oração foi simples, mas ficamos com ele mesmo depois que ele estava de volta para casa com sua mãe.
Recebi um telefonema de alguns anos mais tarde quando ele era um adolescente. Ele precisava de um amigo, e
olhei para o meu último nome e número de telefone chamado de cada um até que ele chegou a mim. Ele foi
perturbado, e ele me disse que ele sabia que iria rezar para Ele e para a sua situação. Rezei como um guerreiro
como eu estava na folga para ele.
Embrulhe as suas crianças, sobrinhas, sobrinhos ou filhos de seus amigos na oração. Interceda por elas como o
pé no mundo presente. Eu desafio você a ser um guerreiro de oração para as crianças
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Do Editor

Deus Está Fazendo Maravilhas
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.
Debbie Akers

Ajude-nos a orar por tradutores sérvio, búlgara e Japonês
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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).
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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.

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.
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