Ladies Prayer International Newsletter

Igreja Pentecostal Unida Março 2017

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!
Combate Espiritual
Por Flo Shaw

Eu me lembro como uma menina, de cantar a letra de uma canção
na minha classe de escola dominical que ressoa ainda hoje. "Eu
nunca pode de marchar na infantaria, Passeio de cavalaria, disparar
a artilharia; eu nunca pode ampliar o'er o inimigo, mas estou no
exército do Senhor." Realmente, como adultos, Deus recrutou-nos
no Seu exército para a guerra espiritual na oração por nossos filhos.
No reino de Deus, não há limites para se alistar. Mesmo a
juventude e as próprias crianças são candidatos à adesão.
WNOP Kids Summit

O trabalho do soldado
vivemos num mundo cheio de batalha que existem nas nossas casas, escolas, comunidades e em muitos outros
lugares onde a sola dos nossos pés pode pisar. É essencial que adornemos a nós mesmos com toda a armadura
de Deus, e se engajar na guerra espiritual como um "bom" soldado no exército do Senhor. Isto é parte do
trabalho de um soldado (Efésios 6:10-18, II Timóteo 2:3-4).
Guerra espiritual
A partir de uma perspectiva cristã, combate espiritual é a guerra ou batalha entre as forças do bem (o reino de
Deus e as forças do mal (Satanás) no espiritual). Demônios se esforçando continuamente para intervir nos
assuntos humanos, em um esforço de trazer a destruição de toda a humanidade, incluindo os nossos preciosos
filhos.
Efésios 6:12-19 declara, "porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos . . .
Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo,ficar firme. . .

Orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito". combate espiritual engloba um arsenal de armas no
combate contra o poder do adversário.
Armas estratégicas
II Coríntios 10:3-6, "Para que embora andando na carne, não guerrearmos segundo a carne: porque as armas da
nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus." Algumas armas estratégicas utilizadas no combate
espiritual incluem: o sangue de Jesus; o nome de Jesus e da Palavra de Deus; consciência de fé; o Espírito de
Deus; culto/revelação do único Deus verdadeiro; oração/jejum; agrupamento/perder; divino/intervenção
espiritual...
Orações são meramente descritivas dos odores armazenados em frascos de ouro que viajam para a eternidade
para serem derramadas no tempo designado por Deus, mesmo além de mortalidade. Estas orações são tão
poderosas que elas nunca morrem, mas são respondidas em tempo oportuno (Revelação 8:3-5). Como nunca
antes, é hora de colocar as nossas "botas no chão" e luta para o bem dos nossos filhos, confidencialmente
sabendo, "a plano não é nosso, é do Senhor.”

O que é o Coração da Oração?
Por Judi Nicholls

De acordo com o Salmos 119:105 a Palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e
luz para o nosso caminho. Na Palavra de Deus podemos encontrar direção para o caminho
que devemos seguir. A nossa fé deve ser firmemente ancorada na Palavra de Deus, de modo
que quando nós não vermos as nossas orações imediatamente atendidas, sabemos que a
resposta esta ainda a caminho (João 15:7; João 5:14-15).
A oração é uma das melhores coisas que podemos fazer pelos nossos filhos. A oração é
potente (Hebreus 4:12), e eficaz (Tiago 5:16), e dura para a eternidade (Revelação 5:8). Não só é vital orarmos
por nossos filhos, mas é igualmente importante que eles nos vejam (seus pais e modelos) orando. Permitindolhes ver nós buscando a Deus na oração pelas nossas necessidades e as necessidades dos outros, eles vão
aprender a buscar a Deus para si. Como testemunho de como Deus atende às nossas orações, eles saberão
que o Senhor também irá responder às suas orações deles. Atos 10:34 nos diz, Deus não faz acepção de
pessoas.
A Bíblia nos diz em Provérbios 22:6 Que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, então
quando ela for velha não se desviará dele. A partir desta escritura, podemos ter a certeza de que se ensinarmos
os nossos filhos a orar quando são jovens e crianças, quando crescerem saberão dirigir-se a Deus em oração
em todas as situações e circunstâncias que vão enfrentar na vida.
Não posso deixar de me lembrar de algo que aconteceu quando meu marido foi o diretor da nova esperança
escola cristã em Eau Claire, Wisconsin. Um jovem estudante chamado Marcos fielmente solicitou a oração diaria
por seu avô que tinha um tumor cerebral. No dia em que o médico abriu o avô de Marcos, o tumor
simplesmente caiu sobre a mesa de operação! Foi milagroso! Mark tinha testemunhado o poder da oração na
vida da sua família e sabia que Deus foi fiel para responder a oração. Depois de orar por seu avô, Mark
testemunhava para si o poder da oração e a fidelidade de Deus.
Formação de crianças é demorada e por vezes difícil. No entanto, a Bíblia nos incentiva em Gálatas 6:9, "e não
nos cansemos de fazer bem; no devido tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido.”

Ser Atenta e Vigilante
Por Bethany Wilson

Sede sóbrios, e vigilantes; porque o diabo, vosso adversário está como um leão que ruge, ao
vosso derredor, buscando a quem possa devorar" (I Pedro 5:8-9).
Há um ditado, "retrospectiva é 20/20." Olhando para trás sobre alguns dos principais ataques
em minha vida, posso ver onde eu deixei a minha guarda baixar. As distrações se tornaram
uma grande parte do meu dia e lentamente a minha defesas abrandou. Eu esqueci que eu era
um alvo e o meu adversário foi caminhando ao redor como leão que ruge buscando para devorar-me. Podemos
estar tão ocupadas para o Senhor que podemos pôr a nossa relação com Ele na parte de trás. Eu sei que
muitas de vocês tem exatamente o mesmo testemunho. Você acorda bempela manhã está tudo bem, você segui
com o seu dia e depois - boom! De onde vieram? Por que isso aconteceu? Não foi a vida a passar depressa?
Por que meus filhos?
Muitos de nós podem afirmar que alguns dos ensinos nos tome pela surpresa. Mas por que razão ser
surpreendido? Você está fazendo o trabalho do Senhor? Não podemos esquecer este mundo não é a nossa
casa. Temos uma enorme coroa na nossa cabeça e estamos a ser vigiados para ver se a nossa guarda vem
para baixo.
A Escritura diz que devemos ser sóbrios, que significa ser lúcida. Não com dúvida, negatividade e distrações. Ela
também diz que devemos ser vigilantes, o que significa que para manter uma vigilância atenta para um possível
perigo ou dificuldades. Estamos a vigiar e a orar sobre nossos filhos como bem. Efésios 6:18, diz, "orando
sempre com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os
santos".
Não devemos ser apanhados desprevenidos. Não podemos ser ingénuos no mundo tão mal. As nossas crianças
são atacadas por espíritos maus e tentações que nunca enfrentaram. Descubra o que eles estão procurando em
seus telefones. Ser o exemplo de santidade para eles. Se eles sentem que não a amor ou a santidade, eles não
vão manter seu coração firmes. Não podemos ser ingénuos. Se não estamos a olhar para eles a Bíblia advierte
há um adversário que esta a observá-los.
Quando meu marido e eu começamos na Nações Unidas ministério, há cerca de três anos atrás, o inimigo tentou
destruir a nossa família ao mesmo tempo. Eu posso realmente dizer que a oração, o jejum e a interseção por nós
nos manteve vivos. Embora a vida posa ser ocupada, ela nunca vale a salvação dos nossos filhos. Nós temos
aprendido muito sobre o nosso caminho. Não vamos ser apanhados desprevenidos novamente. Estamos
tentando melhorar e ser sóbrios e vigilantes.
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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, 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 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!

