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Conectado Com a Fonte do Poder
Por Rebecca Starr Trammell

Agora a ele que é capaz de fazer muito mais abundantemente acima de tudo o que pedimos ou
pensamos, segundo o poder que em nós opera" (Efésios
3:20).
Exorto esta escritura que é minha herança do meu pai, William R. Starr. Como uma criança que
dele ouvi rezando esta escritura. Quando a audição dele citar este, ficou comigo e foi um dos meus
maiores comentários encorajadores em tempos de angústia. Aprendi Deus está ali para mim em
qualquer situação eu me encontrar. Se eu manter meu coração, a minha vida de oração ativa e a minha Bíblia a
leitura atual, que irá tornar a minha ligação forte para o poder que está trabalhando em mim.
Considero alguns dos maiores dons de Deus para seus filhos e netos. Salmo 127:3 diz, "Eis os filhos são herança
do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão." Mesmo que desfrutar estes dons de Deus, podemos encontrar
muitas vezes situaçoes pertubadoras,Doença, rebelião contra Deus, extravios, ou outros cenários, estando
conectado à fonte - Jesus Cristo - é a nossa maior bênção. O que temos de orar a ele em segredo que ele
responda em aberto. Nunca me sinto sozinho porque a minha confiança esta em Deus e Ele anda comigo a cada
passo do caminho.
A vida tem sido perfeita? São todas as orações atendidas a partir deste momento? meu Deus me prometeu, Ele
me deu a sua palavra e a sua palavra nunca me faltou. A minha fé é forte e me sinto seguro no conhecimento de
que ele irá manter as suas promessas. "Vamos manter rápido para a profissão de nossa fé sem hesitações;
porque fiel é o que prometeu)" (Hebreus 10:23).
Como eu permanecerei conectado à fonte nesta caminhada, oro para isso aconteça com meus filhos diariamente.

Se enchergar meus filhos indo por caminhos que parecem difíceis como oro, confio que Deus lhes tem na palma
da sua mão. Se ele é de fazer deles um navio que ele pode usar, ele pode tomar eles de lugares onde não
consigo resgatá-los. Eles devem olhar para Ele e perceber que ele é a sua fonte como um pai.
A maior bênção que podemos dar aos nossos filhos é treinar-los na forma como eles devem ir (Provérbios 22:6).
Como fazemos nosso treinamento, Vamos manter rápido e acreditar que Deus tem todos os nossos melhores
interesses no coração. Não importa onde nos encontramos no presente processo, devemos manter ligado a nossa
fonte de alimentação, que é Jesus Cristo.

Oração e Jejum Para Crianças

Por Thetus Tenney

For a g Para uma mulher piedosa, orar por seus filhos é tão natural quanto respirar. O jejum
acrescenta uma outra dimensão.
David percebeu isso. Quando seu filho estava desesperadamente doente, ele sabia que o jejum e a
oração eram as coisas mais eficas que ele poderia fazer por seu filho. De acordo com II Samuel
12:16-25, ele jejuaram sete dias e leigos a noite toda em oração. Ele sabia que o arrependimento e
o jejum e a oração seria levar a misericórdia.
Esdras estava preocupado com a segurança e o bem-estar seu e de sua familia "pequeninos". Ele proclamou um
rápido tempo de busca a Deus para achar um "caminho direito para nós e para os nossos pequeninos, e para
toda a nossa fazenda . . . Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Deus se aplacou de nós . . .
partimos . . . para ir a Jerusalém e a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou da mão dos inimigos e dos
que nos armavam ciladas no caminho. E veio a Jerusalém" (Esdras 8:21, 23, 31, 32).
Em nosso caminho para a Jerusalém celeste precisamos da mão de Deus; precisamos de sua orientação e
protecção para nós e para os nossos pequeninos.
O grande profeta Samuel nasceu de Hannah I Samuel 1:1-20), uma mulher de oração e de jejum. Ela não só deu
à luz um filho, mas por causa de seu desespero com a oração e o jejum, esse filho nasceu com a unção e
transformou a nação de volta para Deus.
Cada ano Hannah fez uma viagem especial ao templo para sacrificar ao SENHOR e para trazer um vestido novo
para o seu filho. O que um belo exemplo para nós hoje.
Vesta Mangun, uma mulher entre nós cujo nome é sinónimo de oração e de jejum, dá um dom especial de
aniversário de seu filho. A cada ano, no dia de seu aniversário, ela gasta o dia em jejum e oração por ele. Este
foimo maior presente que eu poderia ter lhe dado Ela é um século XXI Hannah."e trouxeram as crianças jovens a
ele . . . e os discípulos repreendiam . . .. Mas quando Jesus viu isto, ele foi muito desgostoso e disse-lhes: Deixai
que as crianças venham a mim . . . E ele as tomou em seus braços, pôs as suas mãos sobre eles e os abençoou"
(Marcos 10:13-16).
Pela palavra e pelo exemplo, Jesus colocar as crianças no centro de vida. Embora ele não tinha filhos respondeu
aos filhos em hebraico custom de um pai. "não tinha filhos que ele pode adotar todas as crianças" (Bengel).
Orar para as crianças do mundo. Rezar de maneira consistente e com fervor para ausente e crianças maltratadas.
Avaliar a sua atitude e resposta às crianças. É de Cristo?

Conecte à o fonte
por Glenda Alphin

Ultimamente, minha mente estava pesado com uma combinação de pensamentos do futuro e as
crianças como iriam entrar em contato. Ao ler notícias que não compreendem que há uma guerra
em curso para a mente. O bem e o mal procuram triunfo através de pensamentos e ações dos
outros.
Haim Ginott disse, "As crianças são como cimento molhado; tudo o que recai sobre eles faz uma
impressão". Quer se trate de uma palavra ou gestos, tudo o que tem um impacto sobre os jovens
que amamos. Temos de nos certificar de que nós foundationally ligá-los a Jesus, o único que pode sustentar no
meio das adversidades.

É imperativo que apoiamos plenamente os nossos filhos link com o sistema de crenças em que eles estão sendo
levantados. A formação é vital. Não é suficiente que eles simplesmente sigam o plano de salvação; eles devem
ter um fundamento bíblico na doutrina, não só para que eles possam compartilhar com os outros, mas para que
eles possam estar firmes no meio da oposição. Provérbios 22:6 diz, "treinar o menino no caminho em que deve
andar, e até quando envelhecer não se desviará dele."O mundo trabalha duro para compartilhar a sua convicção
de sistemas com nossas crianças. O que é que estamos a fazendo para combater o seu processo?
Tenho acompanhado as nossas filhas passam por tempos adversos em suas vidas enquanto vivem a milhares de
quilômetros de distância de nós. O meu coração de mãe danificaria se nãooeace de longe, mas com cada batalha
ganha, agradeci a Deus que Ele empurrou-nos para formar espiritualmente. Quando as meninas estavam com
idades entre 4 e 6, respectivamente, as perguntas começaram . "Por que razão não acreditamos que?" "Por que
fazemos isso?" "O que fez o Pastor significa quando ele disse que?" A Nossa meninas foram pensadoras, e
sabíamos que a "porque não disse fazer" . Deus é a fonte da nossa inspiração. Ele ungiu os nossos esforços, e
tomaram a formação de coração.
A força que vem do ensino básico é inestimável, e algo que Deus incentiva toda a Escritura. Deuteronômio 6:4-9
narra como os israelitas foram para ensinar seus filhos sobre ele. Deuteronômio 11:18-21 segundos, mostrando a
importância que o Senhor colocou sobre a formação dos filhos.
Salmo 119:11 diz, "a tua palavra tenho escondido no meu coração para que eu não venha pecar contra ti"
(NKJV). Não é suficiente que sabemos o que pensamos. As nossas crianças devem saber o que pensamos. Sua
Palavra será uma lâmpada a seus pés, mas apenas se eles compreenderem totalmente o fundamento que os
conecta à nossa fonte vivificante, Jesus.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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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W 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.

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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