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Uma Chamada de Oração     
Por Jerolyn Kelley 
 

  

Há certos países que pode visitar que têm uma "Chamada à Oração" regular. Para muitos deles, 
é cinco vezes por dia. Mais do que uma vez, durante a visita a estes países, fui acordado à 
noite, à medida que se faz o apelo à oração. Sempre que ouço este apelo à oração, sou 
desafiado no meu espírito. Estou assim comprometido com a minha fé? Estou disposto a 
levantar-me à noite para rezar? Faço o meu horário diário de acordo com os momentos em 
que há uma chamada à oração? 

 
Devo dizer que a pandemia de coronavírus iniciou um maior tempo de ser chamado à oração. 

Dou por mim a centrar a minha agenda em seis vezes semanais de oração corporativa e outros tempos 
especialmente chamados. Acredito que a igreja do Deus vivo foi abalada para um tempo como nenhum outro que 
está abrindo novas portas do ministério da oração. É realmente incrível fazer parte da igreja de Deus neste 
momento. 
 
O grito do meu coração é ver as pessoas rezarem para além de si mesmas. É fácil rezar pelas nossas próprias 
necessidades e pela nossa própria igreja e, talvez, até pela nossa própria cidade. A minha pergunta, no entanto, é 
quanto rezas pelo mundo? Para as nações? Para grupos de pessoas? Para desastres naturais noutros países? Para 
as crianças de todo o mundo? 
 
Como eu, suspeito que a maioria das pessoas teria de responder timidamente: "Não com muita frequência." Nos 
últimos anos, o Senhor tem-me desafiado diariamente a rezar para além de mim. Sim, as necessidades da minha 
família, da minha igreja e da minha cidade são muito importantes. No entanto, as minhas orações podem chegar 
muito mais longe. 
 
Tenho de saber e acreditar que as minhas orações podem realmente mudar as nações. Isto não é egoísta, mas sim, 
é a minha confiança de Deus. Todos precisamos de saber e acreditar que ele pode realmente usar-nos como 
indivíduos para impactar as nações. Quanto mais pode ele usar um grupo de oração inteiro que concentrará as 
suas orações para além das suas próprias fronteiras? 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


A pandemia abriu portas maravilhosas de oportunidade para as pessoas se tornarem missionárias de oração. No 
Reino Unido, as senhoras reúnem-se todas as quintas-feiras às 7h00 via Zoom para rezar pelas nações e territórios 
do mundo. Cada senhora escolheu pelo menos dez países para rezar. Todas as semanas, uma senhora diferente 
apresenta os seus países e todo o grupo se concentra nessas nações. 
 
Igualmente bonito é o encontro de oração infantil de sábado de manhã via Zoom. Que maravilhoso ver crianças a 
levantarem as bandeiras dos países e a rezarem por elas. É muito mais fácil treinar uma criança do que reparar um 
adulto. Quanto mais jovens ensinarmos os nossos filhos a rezar em grandes orações, melhor. 
 
Temos de rezar regularmente por aqueles que não têm ninguém para rezar por eles, incluindo muitas crianças no 
mundo. Também é importante que nos arrependamos daqueles que não percebem a sua necessidade de o fazer. 
Estender-se desta forma é o amor verdadeiramente ágape e o que é a intercessão. Posso orar por aqueles que 
nunca me conhecerão ou nunca poderão me agradecer? Ou orar por aqueles que conheço e por aqueles que vão 
reconhecer as minhas orações? 

 
Não quero ser um dos culpados falados em Ezekiel 22.30 quando ninguém foi encontrado para "ficar na lacuna". 
Tenho de saber e acreditar que as minhas orações podem realmente fazer a diferença para aqueles que estão 
perto e para aqueles que estão longe que eu possa nunca encontrar este lado do céu. 
 
O Chamada À Oração vai de uma forma maior do que nunca! Verá além de si mesmo e tornar-se-á um missionário 
de oração? Estás disposto a treinar a próxima geração para fazer o mesmo? 

  
 
Nota: Jerolyn Kelley adora fazer trabalho missionário no Norte da Europa. Vive em Glasgow, Escócia, e agradece a Deus pelo se u maravilhoso 
marido, filhos e netos.  

  

Deus Está A Chamar-nos Para Orar 
Por Carla Burton 

  
 

Não gosto de nos comparar com os outros. a Bíblia até nos ensina que esta é uma coisa tola a 
fazer. No entanto, acredito que podemos aprender com os outros. Aprendi pessoalmente 
princípios de liderança daqueles com quem não concordo doutrinalmente. Dito isto, quero 
ter um momento para falar consigo sobre o apelo à oração pelo cristão. 
  
A religião islâmica tem um princípio básico chamado adhan, que é uma chamada à oração. 
cinco vezes, - sim, ouviste-me corretamente, cinco vezes por dia - o Muadhan entra no 
altifalante, proclama que é hora de orar, e começa a recitar o apelo à oração. Isto é ouvido 

por toda a cidade, e os muçulmanos param o que estão fazendo, coloquem o tapete de oração no chão de frente 
para Meca, e recitem a oração junto com o Muadhan. 

  
Ao pensar nisto, perguntei-me quantos cristãos demoram a ouvir o apelo de Deus à oração. Estamos sem 
desculpas. Não precisamos esperar para ouvir alguém nos chamar à oração- Deus chama-nos cada momento de 
cada dia. Primeiro Pedro 3:12 diz-nos: "Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão 
abertos às suas orações." Deus não tem momentos em que o departamento de oração está aberto ou fechado. 
Está sempre aberto às orações dos justos. Ele está sempre a chamar-nos para a oração, a cada momento de cada 
dia.. 
  
O Apocalipse 3:20 diz que Deus está sempre de pé e a bater à porta. "Eis que fico à porta e bato: se algum homem 
ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei nele, e suprei com ele, e ele comigo." Ao contrário dos muçulmanos 
que esperam para ouvir o apelo do muadhan para se ajoelhar e orar, Deus está sempre a chamar-nos para 

 

 



passarmos tempo em oração com Ele. Está do lado de fora da porta esperando que a abramos e o convidemos a 
entrar. 
  
O problema não está na chamada para orar, mas na surdez dos ouvintes. A nossa carnalidade, a nossa preguiça, as 
nossas distrações impediram os nossos ouvidos de ouvir a chamada e responder a ela. Tornámo-nos surdos à voz 
do nosso Salvador chamando-nos para nos erguermos e orarmos. Temos de ter cuidado para não nos tornarmos 
discípulos no Jardim de Getsémani. Cristo chamou-os para observar e orar com ele três vezes. Ele até os chamou 
pela razão pela qual não podiam em Marcos 14:38: "Observe-vos e oro, para que não entrem em tentação. O 
espírito está realmente pronto, mas a carne é fraca. Finalmente, Jesus voltou para eles e disse-lhes para 
"dormirem". Jesus teve o encontro de oração sem eles. Não foi porque o apelo à oração não ia acontecer; Foi 
porque o ouvinte não me ouviu. 
  
Encorajo-vos a abrir os ouvidos hoje e a ouvir o chamamento da oração. Mas não pares aí. Responda à chamada e 
orar hoje. A energia é libertada quando respondemos à chamada. Os nossos fardos são levantados quando 
ouvimos a chamada. Os nossos corações mudam quando ouvimos a sua voz. Hoje, a chamada vai acontecer. A 
única pergunta é: "Vai responder?" 
 

Nota: Carla Burton tornou-se uma criança missionária aos nove anos quando os seus pais foram nomeados para as Ilhas Filipinas.  Formou-se na 
Jackson College of Ministries com uma licenciatura em Música.  Enquanto lá, conheceu o seu marido, J. Kurtis Burton, e com o tempo tornaram-
se pastores da Igreja de Turning Point em Madison (North Nashville), TN.  Carla é autora de vários livros e é ministra licenciada na UPC. Sua 
verdadeira paixão é ver vidas transformadas através da iluminação da Bíblia. Por causa deste desejo, desenvolveu o ministério "A Passion 
Approach". 

  

Jesus, o Autor 
Por Karen Gordon Hemmes 

 
 

  

Não gosta de uma grande história? As melhores histórias - pelo menos para mim - têm uma 
donzela justa, um herói e, claro, um vilão maléfico. O que o torna interessante? É o conflito 
entre aqueles personagens. Sem este conflito, não há história. O escritor permite que as 
personagens lutem através das suas lutas, sabendo que o "felizes para sempre" acabará por 
chegar. É tudo parte do enredo. 
  
"Olhando para Jesus o autor e finalizador da nossa fé; que pela alegria que foi colocada diante 

dele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e é colocado na mão direita do trono de Deus." (Hebreus 12:2) 
  
Jesus é o autor da história da nossa vida. Ele tem-no intrincadamente traçado desde o nascimento até à morte 
com todas as aventuras e lutas entre. Sonhamos em viver uma vida "perfeita", mas que história aborrecida 
seria! Em vez disso, a vida é muito mais confusa do que queremos que seja. Perdemos a nossa saúde, os nossos 
entes queridos, o nosso dinheiro e, às vezes, até a nossa esperança. Muitas vezes, questionamos como um Deus 
amoroso pode deixar tragédias acontecerem. 
  
Joseph provavelmente também se perguntou sobre isso. Mas Deus estava a escrever a história de José e nós, como 
leitor, podemos ver tudo se unir. Joseph teve de ser vendido como escravo para ser acusado e ir para a prisão, 
onde conheceria alguém que o ligasse ao Faraó. Sem passar por todos aqueles tempos difíceis, não teria sido capaz 
de salvar a sua família. Deus, o Autor, conhecia o enredo. 
  
Deus permitiu que tempos difíceis chegassem às mulheres na Bíblia, para que ele pudesse finalmente obter a 
glória: 

 

 



1. A viúva do filho de Nain teve de morrer para que Jesus o criasse. 
2. A viúva tinha de estar quase sem farinha, para poder experimentar a provisão milagrosa de Deus. 
3. A fome tinha de vir, e o marido de Ruth tinha de morrer, para que pudesse tornar-se um antepassado de 

Jesus. 

  
Quando as nossas vidas são difíceis, porque não aceitar o seu plano? Quão melhor confiar que o nosso amoroso 
"Autor" também será o "Finalista" da história da nossa fé? Por que não reza pela paz no meio das tempestades, 
sabendo que está ao nosso lado? Afinal, ele também viveu a Sua própria história como homem, e a sua vida na 
Terra também estava cheia de desafios. 
  
"Ele é desprezado e rejeitado dos homens; um homem de tristezas, e familiarizado com a dor. (Isaías 53:3) 
  
Lembre-se que, sem a morte, não há ressurreição. Sem escuridão, a luz não tem sentido. É o contraste que cria a 
bênção. Quando confiarmos no Autor, saberemos que, não importa o que aconteça entre o nosso "era uma vez" e 
o nosso "felizes para sempre", será uma bela história que acabará por trazer glória ao Autor de tudo isto. 
  
  
Nota: Karen Gordon Hemmes é irmã #3 das seis irmãs Gordon cantando, orgulhosa avó de sete anos, e uma leitora voraz. Frequenta a Igreja 
Vertical em Aurora, CO, pastoreada por Robert L. Mitchell.  

  

Do Editor 
Deus Está A Fazer Coisas Poderosas! 

Deus está abrindo muitas portas e este boletim está agora disponível em 

Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, 
Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, Sinhala, Sri Lanka, 

Cree e Tailandês 

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores! 
 

Se desejar receber alguma das traduções acima, envie um pedido para 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

                                 e teremos o prazer de adicioná-lo à nossa lista de correio! 
                                 Visite ladies prayer international no Facebook e "gosto" da nossa página!  
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