
  

. 
  Igreja Pentecostal Unida Internacional Março de 2020 

 

 

 

 

Visite Ladies Prayer International no Facebook e "curta" nossa página! 
 

Nas Mãos de Deus Restauradas! 
Por Jill Patterson 
  

Deus está no negócio de restauração. Além disso, isso o faz feliz! 
  
Em 1 Samuel 2, encontramos a oração de ação de graças de Ana depois que 
o Senhor deu a ela o filho que ela desejava. Depois que Ana desmaiou o filho, 
Samuel, ela o levou para a casa do Senhor em Siló. Em sua oração a Deus, 
ela diz do Senhor:  " Ele levanta os pobres do pó, e levanta o mendigo do 
monte de pedras, para colocá-los entre príncipes e fazê-los herdar o trono de 
glória; porque as colunas da terra são do SENHOR, e ele pôs o mundo sobre 
eles "(versículo 8). 
  
Ana creditou seu Senhor por levar os pobres de mendigo a príncipe e rei. Que 

contraste. Que promoção.   
  
O processo de restauração de Deus está completo. Geralmente é mais do que o esperado. Pode 
ser rápido. Isso era verdade com José e Moisés. Dentro de um dia, as coisas mudaram 
dramaticamente em suas vidas. José deixou de ser falsamente acusado e preso para ser exaltado 
com poder e favor do palácio. Moisés deixou de ser escondido em uma cesta para ser 
reivindicado pela filha do faraó.  
 
Você mesmo tem seu próprio exemplo e testemunho de restauração. Ele nos levantou do barro e 
colocou os pés em uma pedra para ficar.  "Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro 
emaranhado, e pôs meus pés em uma rocha, e estabeleceu meus passos" (Salmo 40: 2). 
  
Este é um tempo de restauração, de alegria! 
 
Nas mãos de Deus, somos fortes. 
Em suas mãos, somos capazes. 
Em suas mãos, somos úteis. 
Nas mãos dele, tudo é possível. 
Nas suas mãos somos mais que vencedores. 
Nas suas mãos, temos um futuro. 
Em suas mãos, somos restaurados! 
 
 

 

 



Nota: Jill Patterson vive na Europa Oriental, trabalhando e ministrando na Romênia, Bulgária e Hungria. Ela e o marido são 
missionários há 29 anos. 

  

Restaurando Meu Quebrantamento 
Por Mary Wilson 
 

Criado na casa de um pastor, fui ensinado a sempre dar graças, confiar em Deus por tudo e 
orar por tudo. Aqui está a minha história pessoal. 
 
Na casa dos trinta anos, sofri uma depressão terrível. Na época, eu não percebi o que era ou o 
quanto era sério. Não queria ir à igreja, não porque não amava a Deus, mas porque 
simplesmente não queria enfrentar as pessoas. E eu com certeza não queria falar com 
ninguém. Parece estranho para alguém que sempre amou pessoas e qualquer atividade da 
igreja que eu pudesse participar. Mas algo dentro de mim simplesmente não me permitia ficar 
em casa. Fui a todos os cultos, embora não quisesse, adorava e cantava no coral. Quase 
todas as manhãs às 6 horas da manhã eu ia orar, embora muitas vezes eu apenas deitasse no 
altar e chorasse. Aqueles tempos estavam me preparando para os próximos anos e coisas que 
eu não poderia enfrentar sem oração.  

  
Muitas coisas foram tiradas de mim, e eu senti como se estivesse sendo punido, estava quebrado. Em 2014, perdi meu 
precioso pai e, nas duas semanas seguintes, meu marido perdeu o emprego devido a vários AVC. Tivemos que mudar de 
nossa linda casa de fazenda para uma casa muito pequena e pouco atraente. Durante esse período difícil, Deus começou 
a lidar com meu coração sobre ouvi-Lo, descansar, ler Sua Palavra e orar como se eu nunca tivesse orado antes. 
  
"Pois te restaurarei a saúde e sararei as suas feridas, diz o Senhor" (Jeremias 30:17). 
  
Ele começou a restaurar lentamente onde eu havia perdido força. Meu navio estava quebrado e eu estava desaparecendo, 
estava quebrado e machucado. Deus pegou meu quebrantamento e me revigorou. Ele transformou meu luto em dança. O 
Salmo 121: 1-2 diz: "Elevarei os meus olhos para as colinas de onde vem o meu socorro, meu socorro vem do Senhor que 
fez o céu e a terra". 
  
Existem vários sinônimos para restauração: atualizar, recarregar, recriar, atualizar, regenerar, rejuvenescer, renovar, 
reparar, ressuscitar, revitalizar, reviver. Quando comecei a ler essas palavras, imediatamente as apliquei ao que Jesus faz 
por nós em nossa necessidade. Oh, não é uma coisa bonita o que Ele faz por Suas filhas?  
  
Eu encorajo você hoje, se você se sentir exausto, deixe que Ele a restaure. Fale vida em sua situação. Atualize seu 
relacionamento com ele. E ore, ore, ore. Fale com Jesus e deixe que Ele te refresque, te restaure. Ele colocará o sol de 
volta em sua vida. "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã" (Salmos 30: 5). 
  
O Senhor gosta de pegar nosso vaso quebrado e restaurá-lo à sua condição original.  
 

Nota: Mary Wilson freqüenta a Igreja River of Life, Muncie, Indiana. Ela é mãe de dois filhos adultos e avó de três. Mary 
serviu como diretora de coral / teatro e ministra da música por 35 anos e também dirigiu muitos coros de jovens. Ela agora 
está aposentada e gosta de ter mais tempo com a família. Ela adora trabalhar para o Senhor.  

 

 

 

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! 
Visite Ladies Prayer International no Facebook e "curta" nossa página!  
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