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Você é o Que Você Pensa 
Por Ginger Labat 
 

Havia um cartaz na sala de aula da minha filha mais velha, intitulado "Pensar" 
que deve SER: 
 
1. Cuidado com o que você pensa de pensamentos se tornam palavras. 
2. Tenha cuidado com o que você diz, as palavras tornam-se ações. 
3. Tenha cuidado com o que você faz, para tornar-se ações de caráter. 
4. Tenha cuidado com suas atitudes, elas quem vocês são. 

 
Não é incrível que algo tão aparentemente simples como um pensamento pode, em última 
análise, determinar como você age e o que você se torna? Salomão disse isso dessa forma, 
"Porque, como ele pensava em seu coração, assim ele era" (Provérbios 23:7). 
 
Martinho Lutero disse, "Você não pode manter aves voando sobre sua cabeça, mas pode 
impedi-los de construir um ninho em seu cabelo." é tão verdadeiro. analizar que uma pessoa 
em média tem entre 50.000 e 70.000 pensamentos por dia. Isso é um monte de aves para 
manter a distância . 
 
Felizmente, tem sido dado para nós o filtro perfeito, em Filipenses 4:8 para cada uma dessas 
dezenas de milhares de pensamentos. Nossos pensamentos devem ser verdadeiros, honestos, 
justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos, e louvaveis. S 
se não cair em uma dessas categorias, não deve chegar para ficar. 
 
Não é de se admirar que o salmista orou, "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me e conhece os meus pensamentos" (Salmos 139:23). Os nossos pensamentos são 
centrais para quem somos e o que seremos. 
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Da mesma forma, os pensamentos dos nossos filhos, são centrais para quem eles são e quem 
eles se tornaram. Estudos têm mostrado que quanto mais cedo somos ensinados de uma  
determinada especialidade, tais como a linguagem, a música, ou mesmo disciplinas sociais, 
mais fácil é aprendido e o mais provável  que vamos aderir. 
 
Tomando o tempo para ser pró-ativo em uma idade jovem é muito menos complicado do que 
esperar e ser reativo. Ensino precoce, define o padrão bíblico e dá a compreensão  por que e 
como as coisas devem ser feitas, e é um ponto de referência para eles para voltarem durante 
toda sua vida. 
 
Eu sempre disse que minhas meninas é meu trabalho para equipá-los para ser saudável 
fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Os nossos filhos não podem 
seguir sempre o que temos ensinado, mas dá-lhes a oportunidade de ser a melhor versão de si 
mesmo para o sucesso. 
 
Nós ensinamos pelo que dizemos, como agimos, e como vivemos; mas não podemos dar o que 
não possuímos. Temos de lutar por nossos pensamentos, porque a mente não vai 
automaticamente entrar em acordo com os planos de Deus. Diariamente, através da oração e 
da Palavra, podemos manter uma mente renovada e manter nossos pensamentos sempre 
alinhada com a verdade. Esta é uma batalha que vale a pena lutar! 
 
  

 

Pense Sobre Estas Coisas 
Por Bethany Sledge 
 

 "Eu não lhe advertir á não fazer isso?" "Quantas vezes tenho que te dizer. . 
.?" "Não, eu disse não?" Soa familiar? Claro, você está pensando exatamente 
como eu sou sim, essas são as palavras do Senhor aos filhos de Israel, e aos 
seus discípulos, e para mim." Oh, que não era o que você pensava? Você 
pensou que eu estava falando sobre sua família? Sim, e minha família 
também. No entanto, vemos claramente que desde o início, Deus sabia que a 
educação resulta de duas fontes: Imitação e repetição. 

 
Mesmo como adultos, nós aprendemos da mesma maneira. Assim, Paulo escreveu, "aquelas 
coisas, que tendes . . . Ouvido, e vivido fazei em meu nome" (Filipenses 4:9). Pedro disse, "Eu 
não vou ser negligente, para que estas coisas estejam sempre em minha memória essas 
coisas, embora saibamos delas" (II Pedro 1:12). Se temos exemplos de ouvir a verdade 
repetidamente, quanto mais as nossas crianças precisam desses métodos? 
 
O Senhor dirigiu em Deuteronômio 6:7 De que Seu povo deveria "DILIGENTEMENTE" ensinar 
seus filhos, o significando da instrução contínua, e indicou que o ensino deve se estender em 
todo lugar. Minha família não ver o meu relacionamento com Jesus no mercado, ou eu falando 
sobre ele na "igreja" ver "aos poucos minutos de compartimentos em casa" 
 
As crianças imitam os outros, por isso o meu exemplo deve glorificar a Deus em todas as 
situações. Crianças em todo o mundo "reproduzem" em casa como eles aprendem na Escola 
Dominical e cultos. Fazer o meu louvor a Deus demonstrar modelos que eles são seguros em 
seguir?’ Jesus vai estar satisfeito com a sua adoração se eles usam como um padrão? Aprendi 
a amar a oração a partir de uma idade precoce quando eu ouvi os meus avós e os pais falando 
de Deus. A oportunidade de ser uma intercessora parecia ser uma grande honra a que eu 

 

 



aspirava porque eu vi ele em ação. 
 
A oração é o lugar mais seguro,que pode revelar seu coração. Jesus nunca entende mal, ou 
nós corrige na sua ira . Sua correção é sempre direita, e ele é sempre bom. Salmo 28:6-7 
mostra a progressão da oração: 1) eu oro, 2) Ele ouve, 3) Estou fortalecido, 4) Ele me ajuda, 5) 
eu aprender a confiar, 6) estou feliz, e 7) Expresso minha gratidão em voz alta. Aqueles que me 
seguem podem aprender a exercer este privilégio de experimentar o amor de Jesus, porque eu 
vivo e ensiná-la a cad 

Meditar na Palavra de Deus. 
Por Carol Clemans 
 

 

 

Deus, nosso grande Criador e Salvador, conhece o poder dos pensamentos 
e palavras. Função de nós por pensamentos que criam os nossos 
sentimentos e, em seguida, nós geralmente agem sobre a forma como nos 
sentimos. Quando as circunstâncias da vida são difíceis, é fácil concentrar-
se nos aspectos negativos dos acontecimentos de nossas vidas. É a alegria 
do diabo para arrastar-nos em suas profundezas do desespero através de 
pensamento negativo tóxico. Deus, na carne, como Jesus Cristo, tinha o seu 
próprio encontro com Satanás. 

 
Satanás é o pai da mentira. Ele torce e distorce a verdade de Deus e fala essas mentiras em 
nossos corações e mentes. É o esquema do diabo para distrair-nos para longe de Deus e da 
Sua Palavra. "A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que o amor que vai comer o 
seu fruto" (Provérbios 18:21, NVI). 
 
Quando permanecemos no negativo, é como falar uma sentença de morte para os nossos 
sonhos e objetivos na vida espiritual e natural. (Nosso cérebro fica preto mesmo.) Quando 
optamos por pensar e falar de forma positiva, nós estamos falando em vida o nosso espírito e 
nossa mente. Nosso cérebro acende-se e constrói novos conectores. (Ref: A Dra. Caroline 
Leaf.) Nosso corpo físico responde aos nossos pensamentos e palavras, quer para a 
salubridade ou de doença da mente, do corpo e da alma. 
 
Os nossos pensamentos e palavras não apenas impacto na nossa vida, mas também a vida 
dos que nos rodeiam. Os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, etc., são 
"leitura" como um livro aberto. Todos nós temos o poder de influência. Estamos refletindo a 
glória de Deus para outros "em nosso corpo e espírito, que pertencem a Deus" (I Coríntios 
6:18-20)? 
 
Deus, nosso Maravilhoso Conselheiro, diz em Filipenses 4:8 (NVI) "Finalmente, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor - meditar sobre 
estas coisas." 
 
Em cada circunstância da vida, devemos meditar sobre o chooseto verdadeiro, nobre, justo, 
puro, amável, bom, virtuoso e louvável. Devemos perguntar a si mesmo, "o que é a verdade de 
Deus sobre a minha vida?" Deus diz, "repreender o diabo e ele fugirá de vós." fazer uma 
escolha para se concentrar em bênçãos de Deus. Dar-lhe graças por todas as coisas. 
 
Como podemos escolher, para agradecer a Deus por Suas bênçãos, Ele nos dá força, um dia 



 

de cada vez, para amá-Lo e servi-lo em todas as circunstâncias. A fé é ser forte no meio das 
tempestades da vida. Continuar a crer em Deus para coisas que você não pode ver. Nunca dê 
acima. Meditar na Palavra de Deus. 

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 e búlgara 

 
 

 

 

 

 

Temos Facebook com seguidores nos EUA, Hong Kong, Filipinas, 
Suécia, Grécia, Colômbia, Canadá, México, China, Quênia, Croácia, 
Países Baixos, Gana, Jamaica, Puerto Rico, África do Sul, Ilhas Fiji, 
Austrália, Áustria, Chipre, Malásia, Paquistão, Itália, Índia, França, 
Chile, Inglaterra, Etiópia, Líbano, Trindade Tobago, Noruega, Honduras, 
Sri Lanka, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Haiti, Indonésia, Papua Nova 

Guiné, Uganda, Ruanda, Escócia, Dinamarca, Coreia do Sul, Nigéria, Bolívia, Turquia, 
Japão 
 
Queridos Líder da equipe de Oração, visite Ladies Prayer International no Facebook e  
"Curti" nossa página!! 
Facebook Ladies Prayer International Link  
 
Também, por favor convidar seu grupo para subscrever este boletim informativo gratuito 
em: Http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl ou pedido de e-mail: 
LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Por favor partilhar esta informação com a sua igreja, amigos e família. Obrigado por faz 
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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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