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Orações de Protecção
Por Jordan Brown

Quando eu penso em orações de protecção, penso sobre o Livro dos
Salmos. Existem vários Salmos que são petições a Deus pela sua
protecção divina que tenho Orado por minha casa e minha família.
Alguns dos meus favoritos versos são:
"em paz me deito e logo vou dormir porque só tu, SENHOR, me fazes
habitar em segurança" (Salmo 4:8).
"A minha defesa é de Deus, que salva os retos de coração" (Salmo 7:10).
"E os que conhecem o teu nome confiam em ti: porque tu, SENHOR, não abandonas
aqueles que te buscam" (Salmo 9:10).
"Mas a salvação dos justos vem do Senhor: Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia.
E o SENHOR os ajudará e os livrará: ele os livra dos ímpios e os salvará, porque confiam
nele" (Salmo 37:39-40).
"Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os
meus dedos para a luta: meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu ibertador,
escudo meu, em quem me refugio; ele é quem me sujeita o meu povo" (Salmo 144:1-2).
Os Salmos, mencionar muitos atributos de Deus que se referem à sua protecção. Ele é
chamado a nossa defesa, que significa protetor, blindagem, ou arame para cerca. Ele é
chamado a nossa força, o que significa um lugar fortificado, uma rocha, pedra, ou refúgio.
Ele é chamado a nossa fortaleza, o que significa uma torre ou lugar forte. Ele é chamado
de uma torre alta, o que significa um penhasco inacessíveis. Eu adoro o fato de que o
Senhor é uma torre alta, nele podemos nos ocultara para que o inimigo não nos atinja ali.

A Protecção de Deus
Por Jane Fortaleza

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ajuda na solução de problemas." (Salmo
46:1).
Uma coisa nossa família tem feito, citamos nossos vercículos pedindo a Deus
por sua proteção sobre nós e sobre nossos negocios diarios.
Um dia depois da igreja, eu cuidava de todos os filhos em casa e tivemos um
almoço. Em seguida, Jessica, minha filha de doze anos, pediu para pegar
algumas coisas na loja para a escola. Como de costume naquele dia, oramos pela proteção ja que
minha filha iria sair de casa. No nosso caminho, não muito longe da nossa casa, eu nossas
orações atendidas de uma maneira muito real.
Quando eu estava prestes a virar à direita em uma rua movimentada, eu pressionei o freio, mas
ele não funcionou. Nosso veículo acelerou e nosso volante ficou solto. Em vez de virar à direita,
nossa van passou em linha reta em duas faixas e bateu em uma árvore. Ambos os airbags
inflaram e a fumaça chegou a partir de qualquer lugar. Deus deve ter limpado o caminho para nós
porque não havia carros vindo em qualquer direção. Se eu tivesse girado para a direita em uma
rua movimentada, eu poderia ter esbarrado com outros carros. Poderíamos ter acabado no
hospital, gravemente feridos ou ferido outros, ou mesmo causou uma morte.pessoas que
passavam correram apressados para nos ajudar e meu marido veio. Paramédicos e políciais
vieram e a faixa foi fechado momentaneamente. Eu estava tão grata que Deus nos tinha poupado
a mim e a minha filha a partir de um acidente grave.
Eu não tinha idéia do perigo que nos confrontamos nesse dia, mas a oração funciona. Deus sabia
bem antecipadamente que precisariamos de sua proteção. Que a paz existe em saber que Deus
está sempre olhando para nos. Se ele vê os perigos que não estamos sientes, então certamente
ele vê também aqueles que se referem a nós e ele irá ajudar muito.
Salmo 34:7 nos diz que "o anjo do Senhor encamps-se ao redor dos que o temem, e os livra."
Este versículo é uma promessa de que traz a garantia de descanso aos corações de pessoas
tementes a Deus. Avisos de Deus pouco antes da queda, e a sua Palavra nos garante, " mais
valeis vós do que muitos passarinhos" (Mateus 10:31).
O meu coração está repleto de gratidão, que a protecção de Deus e a misericórdia nos siga cada
dia. É um grande privilegio servir um Deus que cuida de nós a cada dia e nos livra de perigos
desconhecidos. Ele vela por nós a cada dia e livra-nos do mal e do perigo. Confiança na sua
promessa é lembrar de lhe agradecer a protecção que nem sempre podemos ver.

A Oração Funciona
Por Beth McFarland

Uma oração de mãe pode alterar o resultado de qualquer situação. Orou Ana e
um profeta nasceu. "Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a
minha petição que eu lhe fiz" (I Samuel 1:27).
Nunca desanimar, mesmo se você sentir que ora e ora e parece que nada está
a acontecendo. Deus é fiel. A sua palavra é a certeza. Se continuarmos a
clamarmos em seu nome por nossos filhos, iremos colher a recompensa em
devido tempo. Começar a agradecer ao Senhor pelas as coisas que você
deseja que aconteça com seus filhos. Se levante usando a Palavra de Deus. A oração é
poderosa. Quando você orar, acredite que Deus concedera a sua petição.
Foi um dia de rotina. O sol estava brilhando forte no céu. Nossa filha tinha quinze anos de idade,
ela terminou sua preparação para o dia na escola. Eu me preparando para orar com Ela e dar a
ela abraços antes que ela terminase a escola comum e fosse para a Escola Internacional , em
Jerusalém. Que dia, como qualquer outro, pedi ao Senhor por sua protecção, para manter sua
mente afiada e para manter ela longe de qualquer mal, que venha próximo. Ela entrou no elevador
e foi do corredor do terceiro piso de nosso apartamento. Assistimos a partir da janela quando ela
entrou no ônibus e foi no seu caminho.
Eu andei para a varanda para ver este belo dia normal. Meu marido, Robert, houve o Regar das
plantas e produtos agricolas na nossa pequena varanda jardim. Levamos alguns momentos para
falar, desfrutando do sol. De repente ouvimos uma grande explosão. Eu disse "Oh não! Som que
veio a partir do centro de Jerusalém onde Amanda viajaria para a escola." começámos a chamada
de Deus para oque quer que tivese acontecido.
O telefone tocou e foi Amanda nos dizendo que ela estava segura, mas um homem bomba suicida
que explodio a si mesmo à direita na Rua HaNevim, muito perto da escola e exactamente na
mesma rota que nossa filha havia passado. Começamos a agradecer ao Senhor por sua proteção
para nossa filha. Não há palavras para expressar a minha gratidão tinhamos orado juntas todas as
manhãs desde que começou a escola. Não sabemos as muitas vezes que Deus tinha protegido,
mas nequele dia tivemos a provas concreta. Ele ouve a oração dos justos.
"Para que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos"
(Salmo 91:11).

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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).

Text Link

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.
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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 order a
bundle for your church.
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