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Avançando o Reino através da Oração 
Por Haley Hulsman 

 
   

“Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o 
teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como 

no céu”  (Mateus 6:9-10)  

  
Para qualquer reino funcionar adequadamente, só pode haver um rei em um 
trono ou haverá confusão. Como sabemos pela Bíblia, um reino dividido não 
pode permanecer. Devemos diminuir para que o reino de Deus possa aumentar. 
Devemos ser pessoas de oração, ouvindo de Deus qual é a Sua vontade para a 

Sua igreja, global e localmente. 
  
Devemos ouvir as batidas do Seu coração por nossa família e por nós pessoalmente. Isso não é 
algo reservado para adultos, mas as crianças são capazes e prontas para se engajar nesse tipo 
de avanço do reino. É por isso que quando as crianças oram, as coisas mudam. 
  
Minha oração se transformou em dizer diariamente: "Deus, permita que seu reino avance sobre a 
terra hoje, e que avance através de mim". Diariamente, devemos assumir a responsabilidade pelo 
avanço do reino de Deus na terra e ensinar os membros mais jovens do reino a participar. 
Também nos esforçamos para ensinar as crianças da escola dominical em nossa região. 
  
E. M. Bounds escreveu em seu livro Poder Através Oração: "A Igreja não precisa de mais 
máquinas ou melhores organizações, mas de homens que o Espírito Santo possa usar - homens 
de oração. O Espírito Santo não flui por métodos, mas por homens".  Quando permitimos que 
todos se envolvam, desde a criança pequena até a avó idosa, o reino avança de maneiras que 
não podemos compreender. Todos nós devemos estar trabalhando por essa causa unida. 
  
Efésios 6:18 nos lembra que devemos sempre orar no Espírito. ”com toda a oração e súplica 
orando em todo tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e 
súplica, por todos os santos,”  Vamos permanecer em oração enquanto trabalhamos em união 
com todas as faixas etárias, veremos a maior colheita que já testemunhamos.  
  
Nota: Halley Hulsman serve ao lado de seu marido, Nathan Hulsman, como representante designado para a Suíça. 

Atualmente, eles estão servindo em Berlim, Alemanha. Halley é o editor da revista regional da UPC-GSN, A Voz da Visão. 
Ela está envolvida no ministério de jovens da região e também atua como diretora de promoções dos ministérios de 

senhoras da UPC-GSN Fellowship.  
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Permanecendo Alerta 
Por Tere Del la Rosa 

  
 

"Bendito seja o Senhor, minha força que ensina minhas mãos à guerra e meus 
dedos para lutar" (Salmo 144: 1). 
  
Por quinze anos, trabalhei no sistema escolar. Um dos trabalhos que tive que 
realizar foi fazer parte da equipe de segurança da escola. 
Naquela época, o número de tiroteios nas escolas estava crescendo. O diretor 
de segurança, os membros da equipe de segurança e o departamento de 

polícia, nos ajudaram a fazer um plano de ação, caso um invasor armado invadisse a escola. 
  
Primeiro, em uma situação estressante, eles nos mostraram o mapa aéreo da escola, nos pediram 
para escrever nosso nome em um pedaço de papel e colocá-lo no lugar em que estávamos às 
9:00 da manhã. (Isso foi uma broca.) Então eles nos disseram que às 9:05 da manhã o marido de 
um professor que tinha uma ordem de restrição contra ele havia entrado no terreno da escola e 
estava caminhando em direção à sala de aula com uma arma. No caso de sermos os primeiros a 
vê-lo, perguntaram a cada um de nós o que faríamos. Após algumas respostas corretas e 
incorretas, foi elaborado o plano de ação apropriado. 
  
Eles explicaram que tínhamos que estar sempre alertas, porque a qualquer momento um intruso 
armado poderia entrar na escola. Eles também nos disseram a importância de sempre ter nossa 
identificação connosco, o cartão eletrônico que nos dá acesso ao prédio, nossas chaves e o 
walkie-talkie. 
  
Em meio a esse treinamento pesado, vi uma aplicação espiritual, porque há um intruso armado 
que procura destruir nossos filhos. Como mulheres de oração, devemos estar sempre alertas. 
Antes de tudo, precisamos saber quem somos no Senhor e procurar estar cada vez mais 
próximos de Sua semelhança (como a carteira de identidade). A oração constante nos dá acesso 
à Sua presença (como o cartão eletrônico nos dá acesso ao edifício). Ele nos deu as chaves do 
reino dos céus e o poder de prender e soltar (como as chaves da escola). Podemos chamá-lo em 
momentos de desespero, e ele sempre responderá a nós. É por isso que devemos fazer todo o 
possível para manter a comunicação com ele (como o walkie-talkie).  

• "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir: eu vim para que tenham vida e a tenham 
em abundância" (João 10:10).   Não podemos nos sentir confortáveis e confiantes, enquanto o 
inimigo entra pelas portas que menos esperávamos, para roubar e matar o que mais amamos. O 
Senhor nos dá o plano de ação  

"Fique sóbrio, fique vigilante; porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda por 
aí, procurando a quem ele pode devorar." (1 Pedro 5: 8).  
 
"E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que amarrar na terra será amarrado no céu; e 
tudo o que você soltar na terra será solto no céu" (Mateus 16:19).  
As prayer warriors, we have a high calling to cover every moment of the lives of our loved ones. 
Our Lord Jesus has our back! 
  
"Orem sem cessar" (1 Tessalonicenses 5:17). 
 

Nota: Tere De la Rosa é Coordenadora Nacional do Ministério de Evangelismo Hispânico Feminino, UPCI 
  

 

 



  

De Geração A Geração 
Por Teresa Bohannon 

  
 

Não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração vindoura os 
louvores ao Senhor, sua força e suas maravilhosas obras que ele fez. (Salmo 
78: 4) 
 
Minha avó, Nonnie "Pearl" Jackson, era uma guerreira de oração. Se você 
passou muito tempo com a avó, também aprendeu a orar. Ela orou desde o 
momento em que entrou no carro até chegar à igreja, a trinta minutos de carro 
quando eu era criança. Seu tempo de oração era nas primeiras horas da 
manhã. Se você passasse a noite na casa da vovó, seria despertado pelas 

orações dela. Nos anos seguintes, ela realizou reuniões de oração em sua casa. Eu conheci 
muitas pessoas nos EUA que disseram: "Aprendi a orar quando participava das reuniões de 
oração da sua avó". Sou grato pelo exemplo que ela era para mim e me esforço para ser esse tipo 
de "mamãe" para meus netos.   "Treine uma criança no caminho que deve seguir: e quando 
estiver velho, ela não se afastará dela" (Provérbios 22: 6). 
 
Hoje, enquanto caminhamos pelas águas inexploradas do COVID-19, nossos filhos precisam 
saber como orar. Estes são tempos assustadores para uma criança. Ensine-os Salmo 56: 3: "A 
que horas tenho medo, confiarei em ti". Incentive-os a citá-lo sempre que sentirem medo ou 
dúvida. 

Escolha um horário de oração e ore no mesmo horário todos os dias. Aqui estão algumas 
ferramentas que usamos para ensinar nossos filhos a orar. Adapte-os para usar em sua casa. Nos 
próximos anos, digamos nossos filhos; "Oramos pela pandemia do COVID-19". 

1. 1. Faça orações de adoração e ação de graças. Use esta frase; "Senhor, você é _______. 
Obrigado por _______. 

2. 2. Ensine as diferentes partes da oração. Você precisará de seis cores diferentes de 
papel. Corte o papel em tiras. Dê a cada pessoa uma tira de papel. A pessoa com a faixa 
amarela inicia as orações com louvor. Ele grampeia sua tira em um círculo. A faixa preta 
representa arrependimento; a pessoa com esta faixa ora e a liga através da faixa amarela. 
Cada uma das tiras está vinculada à tira anterior. Azul - ação de graças, vermelho - 
necessidades dos outros, verde - nossas próprias necessidades, branco - adoração (todas 
as orações devem terminar em adoração). Você pode adicionar a essa corrente todos os 
dias durante o tempo de oração. Para uma mudança divertida, use M & M's. Designe uma 
parte da oração para cada cor. Aproveite o lanche da M & M! 

3. 3. Faça um cubo de oração. Use uma caixa (uma caixa de tecido funcionará). Corte as 
seguintes imagens em uma revista ou imprima no computador; família, missões, amigos, 
pastor, presidente, hospital (algo para representar a doença). Cole uma foto de cada lado 
do cubo. Cada criança gira o cubo sobre a mesa ou o chão. Qualquer que seja a imagem 
que caia no topo, é o foco da sua oração. As crianças vão gostar de rolar o cubo muitas 
vezes. 

  
Nota: Teresa Bohannon é uma pentecostal de sexta geração, esposa de pastor, mãe de dois filhos, mãe, mãe de quatro 
(quase cinco), ex-editora de campo da WAP, escritora, proprietária de butique, designer e amiga! Ela gosta de ler, 

desenhar, costurar, passar tempo com os amigos e fazer memórias com a família. 

 

 

  



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, Cree, Cingalês e Sri Lanka 

Por favor, ajude-nos 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! 
 

 

 

 
 
Caro Líder da Equipe de Oração, visite Senhoras Oração Internacional no 

Facebook e "Curta" nossa página! Link Internacional para Oração Feminina no 
Facebook   Além disso, 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! 

 

 

 

Quem nós somos . . . Desde 1999: Oração das Senhoras Intl. é composta por mulheres em 

todo o mundo, que se reúnem na primeira segunda-feira de cada mês para se unirem em 
oração focada por seus filhos e pelos filhos da igreja e comunidade local. 
 

Nossa missão . . .. Estamos comprometidos com a preservação espiritual desta geração e 
além e com a restauração espiritual das gerações anteriores. 
 

Nossa necessidade. . . Mulheres comprometidas que se unirão na primeira segunda-feira de 
cada mês e orarão uma oração concentrada por seus filhos. 
  

Três Prioridades de Oração. 
 

                  A salvação de nossos filhos (Isaías 49:25; Salmo 144: 12; Isaías 43: 5-6). 

                                      Que eles se apoderem da fé em uma idade responsável (1 João 2: 25-28; Tiago 1:25). 
        Que eles entrem no ministério da colheita do Senhor (Mateus 9:38). 
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