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Ainda Ressuscitando os Mortos
Por Rhonda Burk

Sem perceber, estamos ensinando nossos filhos continuamente. Através das
palavras que falamos, das ações que tomamos e do que ouvem na casa de
Deus, elas formarão nossos filhos pelo resto de suas vidas. Provérbios 22: 6
nos diz: "Treine uma criança no caminho que deve seguir; e quando estiver
velho, ela não se afastará dela". Essa escritura é uma promessa que muitos
precisam ser lembrados para que se apeguem.
O irmão Erik foi criado por uma mãe que o ensinou a orar. Ele não apenas testemunhara uma
bela vida de oração, mas agora, com seus próprios filhos, era hora de colocar em prática o que
havia aprendido. Ele, sua esposa Tara e os filhos Meagan, Nolan e Mason adoravam viver
longe de tudo. Um dos benefícios de morar fora da cidade era o privilégio de possuir seus
próprios animais de fazenda. Meagan gostava muito de galinhas e começaram a comprar
algumas para ela. Esta história é sobre uma daquelas galinhas, que ironicamente foi chamada
de "Escuridão".
Enquanto a família se preparava para sair de casa durante o dia, ninguém pensou em nada
sobre o recipiente de água deixado perto das galinhas. A Escuridão, no entanto, eram um
pouco curiosas e caíam na água enquanto passavam o dia. Ao voltar para casa, Megan
encontrou o local horrível da Escuridão flutuando, rígido como uma prancha, na água. Ele
estava na água há tempo suficiente para roubar toda a vida e luz da Escuridão. A tristeza
tomou conta do coração desses pais, mas a fé transmitida pela avó tomou conta do coração de
Meagan.
"Temos que rezar, papai", gritou Meagan. E, por alguns minutos, reze para que sim, enquanto
mantém o corpo rígido da Escuridão em seus braços. Nada. Nenhum movimento. Foi quando
Meagan se manteve firme diante de uma crença que a havia perfurado desde que ela
conseguia entender inglês. "Mas você disse que Deus pode fazer QUALQUER COISA, se
orarmos em nome de Jesus que tudo é possível. Por favor, papai, vamos orar novamente."
Pela fé, Meagan esticou o cabelo sem cortes através da Escuridão.

Algumas horas depois, quando os sons sufocantes da vida voltando ao corpo das Escuridão,
transformaram a oração em louvor. Deus mais uma vez cumpriu Sua Palavra e Sua promessa.
A Escuridão estava cheia de luz e a fé de Meagan foi impactada por toda a vida.
" Quando lembro a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lois e em tua
mãe Eunice; e estou convencido de que também em ti "(II Timóteo 1: 5).
Nota: Rhonda Burk, Senhoras Presidente do Distrito de Illinois, é uma pecadora salva pela
graça, primeiro estudante e depois professora, esposa abençoada, mãe de três filhos, avó de
cinco anos, ministra licenciada da UPCI e primeira-dama em Landmark, Bethalto, Illinois.

Passando a Fé no Operador de Milagre
para a próxima geração
Por Mariann Starin

"E estas palavras, que eu te ordeno hoje, estarão em seu coração: e você as
ensinará diligentemente a seus filhos... Falar sobre elas quando você se sentar....
Andar mais... ressuscitar "(Deuteronômio 6: 6-7).
" A fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lois e tua mãe
Eunice; e . . em ti também. . . desperta o dom de Deus, que está em ti pela
imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de medo; mas de poder, de
amor e de uma mente sã. Não seja . . . envergonhado do testemunho de nosso Senhor "(II
Timóteo 1: 5-8).
No funeral de minha mãe, um pastor que foi produto do ministério pioneiro de meus pais em
Nova York testemunhou como a extraordinária oração de minha mãe com fé simples causou
uma mudança extraordinária em como ele via a oração no início de sua caminhada com Deus.
Durante uma situação financeira já difícil, sua casa havia sido assaltada. Seu bairro tinha
muitos viciados em drogas que roubavam dinheiro para transformá-lo imediatamente em
drogas em suas veias. Ele veio à igreja devastado, sem saber como iria sobreviver na semana
seguinte. O conselho de minha mãe de que "oraremos a Jesus para que os ladrões devolvam o
dinheiro" parecia simplesmente louco, dadas as circunstâncias. Sem outras opções, ele juntouse a ela sem entusiasmo em sua oração destemida e cheia de fé.
Ao voltar para casa, para surpresa do jovem, o ladrão retornou o valor total com uma nota de
desculpas. Isso mudou para sempre a vida de oração e o relacionamento com Deus. Ele
percebeu que Deus realmente pode fazer o extraordinário; nós simplesmente temos que
acreditar que Ele pode e pede.
Como minha mãe, que foi criada durante a Grande Depressão com poucos recursos, passou a
acreditar nesse simples fato de que simplesmente esperamos (cremos) e pedimos (fé) Jesus, o
operador de milagres, para realizar milagres? Seu pai havia sido usado por Deus para orar
pelos enfermos e até mesmo experimentar os mortos milagrosamente ressuscitados de volta à
vida. Seu modelo de vida fez com que as orações pelos milagres fossem entendidas por ela
como o privilégio normal de qualquer filho de Deus. Ela propria tinea sido milagrosamente
curada de asma.

Embora as circunstâncias financeiras da minha infância tenham sido muito melhores que as
dos meus pais, o modelo de vida delas me ensinou também a trazer preocupações aos pés de
Jesus, primeiro - não importa o quê. A oração sem medo, cheia de fé, é a conversa da vida
sempre disponível, com respostas e soluções.
Quando me tornei uma enfermeira profissional de registo, minhas experiências de vida e
trabalho apenas reconfirmaram que, se as pessoas entendessem o quanto os profissionais
médicos não sabem, haveria menos problemas em confiar em Deus. Certa vez, um paciente
me chamou da equipe médica para me agradecer por minha silenciosa oração do coração, que
somente Deus poderia ter permitido que eles vissem, como a razão de sua saúde restaurada
em seu momento de vida e morte.
Seu exemplo vivo supera a dúvida e demonstra para a próxima geração um padrão de oração
sem medo e cheia de fé para o milagreiro. Treine uma criança desde o nascimento,
simplesmente sempre a incluindo no processo de oração em todas as situações da vida. Orem
e orem com seus filhos; faça seus filhos orarem por você. Vocês dois serão surpreendidos por
Jesus, o operador de milagres.
Nota: Mariann Starin é filha de plantadores pioneiros de igrejas e enfermeira profissional de
registo. Ela e o marido, Mark, são representantes globais de missões no Oriente Médio desde
1984. Ela é mãe de Angelica e Alexander e avó de dois.

Milagres Ainda Acontecem Hoje
Por Anne Johnston

"E acontecerá que antes que eles chamem, eu responderei; e enquanto
eles ainda estiverem falando, eu ouvirei." (Isaías 65:24)
O dicionário Merriam-Webster define um milagre como "um evento
extraordinário que manifesta a intervenção divina nos assuntos humanos".
Um milagre é um evento tão maravilhoso que parece ter sido enviado de
cima.
Às vezes, podemos não perceber que estamos recebendo um milagre até
olharmos para trás mais tarde e percebermos como os eventos ocorreram. "Deus toma
circunstâncias e acrescenta o poder dos milagrosos."
Alguns anos atrás, eu estava sentindo muita dor no peito e nos braços, então o cardiologista
me enviou para um exame cardíaco nuclear. Eles não encontraram nada de errado com meu
coração, mas aconselharam meu médico de família que havia um nódulo suspeito.
Após várias mamografias e ultrassons, um crescimento foi descoberto e a cirurgia foi
agendada. Felizmente, eles conseguiram tudo e os resultados foram que eu não precisaria de
quimioterapia ou radiação. Como mamografias de rotina não são feitas aqui em Quebec para
alguém da minha idade, se o exame cardíaco não tivesse encontrado um problema, o câncer
provavelmente não teria sido descoberto até que tivesse evoluído para algo muito mais sério.
Graças ao Senhor, era pequeno e descoberto cedo.

Através da oração, Deus me deu paz durante todo o processo e Sua garantia de que, aconteça
o que acontecesse, Ele estava em total controle.
"O SENHOR te ouve no dia da angústia; o nome do Deus de Jacó te defende; envia-te ajuda
do santuário, e te fortalece de Sião" (Salmo 20: 1-2).
É tão maravilhoso pertencer à grande família de Deus e saber que podemos depender de suas
orações quando enfrentamos situações em nossas vidas. Graças a Deus pelo meu milagre.
Acredito em milagres e sei que o Senhor realizou um em minha vida. Ele estava no controle
completo de todo o processo. Eu agradeço a Ele e a glória pelo que Ele fez.
Nota: Anne Johnston se formou no UPBI (agora Northeast Christian College) em New
Brunswick é filha de um ministro que esteve envolvido em vários aspectos do trabalho do
evangelho a maior parte de sua vida. Mãe de três filhos e avó de seis filhos, ela freqüenta a
Igreja Pentecostal Unida de West Island em Pointe Claire, QC, e é membro dos Tradutores do
Rei.

Do editor:

Deus está fazendo coisas poderosas!
Deus está abrindo muitas portas e agora esta newsletter está disponível em
inglês, árabe, chinês, tcheco / eslovaco, holandês, fijiano, francês, georgiano,
alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, polonês, português, espanhol,
suaíli, sueco, Tagalo, Tailandês, Cré, Cingalês e Sri Lanka. Por favor, ajudenos a orar por mais tradutores!
Se você deseja receber qualquer uma das traduções acima, envie uma
solicitação para LadiesPrayerInternational@aol.com e teremos o maior prazer em adicioná-lo à
nossa lista de e-mails!

Convide seu grupo para assinar esta newsletter GRATUITA em:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
ou solicitação de e-mail para: LadiesPrayerInternational@aol.com
Compartilhe essas informações com sua igreja, amigos e familiares. Obrigado por fazer
parte deste próspero ministério de oração e por nos ajudar a divulgar a newsletter e a
página do Facebook GRÁTIS!

