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Estou confiando em você, Senhor 
Por Yvette Phelps 
  

 
Esforçando-me para ver pela janela do meu quarto no meio da noite, tudo 
o que eu podia orar era: "Estou confiando em você, estou confiando em 
você, Senhor!" Incapaz de me mover, fiquei ali, observando as ações 
intensas dos homens do lado de fora do meu portão trancado com três 
metros. Momentos antes, fui acordado por um tiro tão alto que sacudiu 
meus ossos. Alguém levou um tiro - talvez um ladrão. Eu estava sozinho 
em nossa casa. Nosso segurança nunca acordou e eu não tinha ninguém 
para me proteger. 
  

Corri para pegar meu telefone e enviei uma mensagem de messagem para meu marido, que 
estava a doze horas de distância. Eram 2:00 da manhã e ele estava dormindo. Enviei outra 
mensagem ao meu filho que estava nos EUA no Congresso da Juventude da América do 
Norte. Ele respondeu com oração de longa distância. Eu fui para a janela novamente, a 
comoção continuou o que pareceu uma eternidade: "Estou confiando em você, Senhor!"  
 
Devo confessar que viver na Nigéria me ensinou muitas coisas, mas uma é certa, posso 
confiar no Seu coração! Deus me conhece. Ele conhece minhas circunstâncias. A escritura 
nos esclarece que, mesmo quando Davi estava em perigo e mantido em cativeiro, ele disse 
ao Senhor: "Sempre que tiver medo, confiarei em Ti" (Salmo 56: 3, Nova Versão do Rei 
Jaime).  
 
O Senhor me deu uma música. O pequeno refrão é assim: 
 Você é o Deus das colinas e vales 
Você está lá quando eu estou lá 
Você está aí quando a alegria me ultrapassa 
Você está lá quando as sombras caem 
Você está aí quando a dor me domina 

 

 

 



Você está aí para me trazer alegria  
Não importa o que você esteja passando, o Senhor deseja que você confie nEle com todo o 
seu coração. Por sua vez, o Senhor se aproximará de você. "O Senhor é bom, um refúgio 
forte quando surgem problemas. Ele está próximo daqueles que confiam nele" (Naum 1: 7). 
Você pode orar para que Deus o aproxime e pode não saber exatamente como fazê-lo. Dar 
esse passo ao pedir que Ele o ajude a confiar Nele o aproximará. 
  
Muitas vezes, quando as coisas estavam dando errado, sentimos um cobertor de oração 
pairando sobre nós. Trouxe a paz no meio da tempestade. Meu marido e eu sentimos isso, e 
sabíamos que era Deus convidando os santos nos EUA ou em alguma parte do mundo a orar 
por nossa situação. Senhoras, Deus está absolutamente lá! Assim como a música popular 
"Way Maker" diz: "Mesmo quando você não a vê, ele está trabalhando, e mesmo quando você 
não sente, Ele está trabalhando - ele nunca para - ele nunca para de trabalhar". 
  
Nós podemos confiar nele! 
  
Em todas as situações, inclusive na noite em que a arma disparou tão perto da janela do meu 
quarto, Deus me manteve. Ele trouxe uma paz inegável que envolveu a sala. Então, eu vou 
confiar nEle - eu vou!  
Nota: Yvette Phelps e seu marido, há trinta e três anos, Steve, servem em missões desde 2011. Atualmente, são 
missionários na Nigéria. Eles têm três filhos maravilhosos, três lindas noras e dois netos doces.  

  

Eu confio em seu coração 
Por Darla Sherry 
  

" Treine uma criança no caminho que deve seguir: e quando estiver velho, 
ele não se apartará dela "(Provérbios 22: 6). 
 
Quantas vezes quando criança ouvi minha mãe citar esta escritura? Em 
nossa casa, dizia-se tantas vezes que todos sabíamos de cor. Certamente, 
naquela época, eu não tinha uma idéia real do peso desse versículo se as 
Escrituras fossem carregadas e o quanto a carga dos pais poderia parecer 
mais leve depois de me lembrar disso. Avanço rápido de vinte anos, e 

agora como mãe de dois meninos, sou eternamente grata pelas palavras ditas sobre mim. 
  
A paternidade é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Muitas vezes, como mãe, nos 
sentimos insignificantes, ou nos perguntamos se estamos fazendo isso "certo". Quando 
surgem problemas com nossos filhos e o levamos ao Senhor em oração, Deus, em Sua 
maneira doce e perfeita, nos dará a chave para esse assunto em particular. O teste vem, no 
entanto, quando terminamos de orar e começamos a implementar a direção que Deus nos 
mostrou em oração. O que acontece quando não há alterações rápidas ou visíveis? É nesses 
momentos que temos que confiar no coração de Deus e saber que o que Ele disse, Ele fará. 
Há momentos em que devemos fazer com que nossa carne se submeta ao Espírito, e faça 
como Filipenses 4: 6-7 tão bem diz. 
  
"Tome cuidado (não se preocupe) por nada; mas em tudo, através da oração e súplica com 
ação de graças, sejam feitos conhecidos a Deus seus pedidos. E a paz de Deus, que 
ultrapassa todo entendimento, manterá seus corações e mentes através de Cristo Jesus."  
Deus nos deu promessas, e talvez até palavras proféticas, a respeito de nossos filhos. Mas 
nós, como mães, devemos interceder por eles e abrir caminho no Espírito para que as 

  

 



promessas de Deus sejam cumpridas nelas. Durante todo o tempo, devemos confiar e crer na 
Palavra do Senhor. Segundo Samuel 22:31 diz: "Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito; a 
palavra do SENHOR é provada: ele é um escudo (escudo que cerca a pessoa) a todos os que 
nela confiam".  
 
Podemos confiar no coração de Deus quando se trata de nossos filhos. Afinal, Ele foi quem os 
criou!   "Confia no SENHOR com todo o teu coração; e não se apóia no teu próprio 
entendimento. Em todos os teus caminhos o reconhece, e ele guiará os teus caminhos" 
(Provérbios 3: 5-6).  
  
Nota: Darla Sherry e seu marido, Jonathan Sherry, atuam como representantes de vários países do Oriente Médio. 
Eles têm dois filhos maravilhosos. Darla atua como coordenador de oração para o Oriente Médio e como coordenador 
internacional de oração para o mundo muçulmano. Ela é ministra ordenada da UPCI. 
  

  

Confiança Durante Turbulência 
Por Suzi Toadvine 
 

 
Como mãe de dois filhos recentemente solteira, enfrentei um verdadeiro 
dilema. Em apenas três semanas, preciso desocupar a casa que meus 
filhos e eu ocupamos. Nas últimas semanas, procurei um lar e não 
encontrei nada adequado, ou em qualquer lugar perto de nossa igreja. 
As pessoas começaram a questionar o que eu faria, o que apenas 
aumentou minha ansiedade. Eu não tinha idéia do que faria. 
 
Depois de ver mais de vinte propriedades, uma escritura veio à mente. 

Filipenses 4: 6 diz: "Não se preocupe com nada, mas em todas as situações, pela oração e 
ação de graças, apresente seus pedidos a Deus" (NVI). 
  
Sentei meus filhos e dei cada papel e uma caneta. Eu disse a eles para escrever tudo o que 
queriam ter em nossa nova casa. Eu fiz o mesmo. Depois de completarmos nossas listas, 
oramos por elas e apresentamos nossas necessidades (e até nossos desejos) a Deus. Eu 
estava um pouco preocupado que encontraríamos um lar perto de satisfazer os desejos dessa 
lista, mas não expressei meus pensamentos. Era uma lista bastante detalhada. 
  
Na noite seguinte, meus filhos e eu tínhamos outro compromisso para observar algumas 
casas. Fomos às primeiras casas e senti a decepção típica. Mas, por trás de tudo, tive uma 
esperança renovada. Por exatamente o que eu não sabia, mas tinha a confiança de que Deus 
proveria - e no prazo. 
  
Finalmente, chegamos à última casa da noite. Eu realmente não gostei da casa por fora, e eu 
expressei isso para o corretor de imóveis. Ele rapidamente me disse que a casa era nova em 
folha e construiu-a com as especificações exatas de outra família. Incapaz de vender sua 
casa atual, eles não podiam mais continuar com esta compra. Ele sugeriu que apenas demos 
uma olhada rápida. Quando entrei pela porta, senti paz. Meus filhos também sentiram. Era 
uma casa adorável. As crianças correram empolgadas, encontrando seus quartos. Uma das 
primeiras coisas que os dois disseram foi: "Mãe, tem tudo na minha lista!" Quando comecei a 
olhar em volta, TODOS os itens de nossas listas foram desmarcados. É assim que Deus 
responde quando confiamos que Ele suprirá.  

 

 



Quando comecei a pensar na fidelidade de Deus nessa situação, partes de outro versículo me 
vieram à mente: "Pois conheço os planos que tenho para você ... dar-lhe esperança e um 
futuro". Muitos meses antes de eu estar nessa turbulência, Deus já estava preparando um lar 
para atender às nossas necessidades. Eu me senti tão humilde que Ele estava tão consciente 
de nós! 
 
A transação ocorreu sem problemas e, dentro de três semanas, nos mudamos para aquela 
casa. Deus não é apenas fiel, mas também é pontual. Este foi um maravilhoso construtor de 
fé para todos nós. Em nosso tempo de turbulência total, Deus não nos deixou. Na verdade, eu 
senti como se Ele estivesse nos carregando. Foi um monumento maravilhoso para os meus 
filhos. Quando olho para trás, ao longo dos anos, é apenas mais um lembrete da fidelidade de 
Deus. Ele definitivamente pode falar paz durante a tempestade. 
  
Nota: Suzi Toadvine é a ministra da música da Igreja Pentecostal Portage United em Portage, Indiana. Ela reside em 
Chesterton com o marido, Rick, e é a principal cuidadora de sua mãe de 97 anos. Ela é mãe de dois filhos, Devin 
(falecido) e Danae, e Nana, neto, Zayn Devin.  
  

  

Do editor 
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 discussãot!   
                             Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!  

 

 

 

  

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 unir em uma 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).  

 

 

 
  
 

 


