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Oração Muda Corações 
Por Bre Uzzell 

  

"Mude-me, Senhor. Mude-me, Senhor. Não me deixe ficar na mesma. Quero ser mais como tu. Tira-me 
a vida. Faz da minha vida o que queres que seja. Oh Senhor, por favor, me mude. Mude-me, querido 
Senhor." 
  
As palavras desta canção tocaram-me na cabeça enquanto eu estava a juntar os meus pensamentos 
para este artigo. A oração muda os corações, mas às vezes a mudança mais importante está dentro do 
nosso coração. No Salmo 51:10 David rezou: "Crie em mim um coração limpo, Ó Deus; e renovar um 

espírito certo dentro de mim" É particularmente importante continuar na nossa oração e não desistir. 
  
Quando nos casamos, o meu marido passou por uma luta espiritual e recuou durante muitos anos. Os nossos filhos 
eram muito novos. Preocupava-me que também sentissem a batalha espiritual. Durante esse tempo, rezei duas 
escrituras por dia, Salmo 23 e II Crónicas 7:14. Continuo convencido de que as minhas orações não só ajudaram a mudar 
o coração do meu marido, mas também a minha. O Senhor é o meu pastor, e ele conduz-me pelas águas calmas todos 
os dias. Se eu não tivesse rezado diariamente para que Deus mudasse o coração do meu marido, nunca teria sido capaz 
de permitir que o Senhor amolecesse o meu coração. Felizmente, o meu marido ouviu o Senhor a chamá-lo e humilhou-
se a regressar à igreja. Ele não só está a servir a Deus agora, como também se tornou um ministro licenciado que ensina 
e prega com ungido. Ambos os nossos filhos servem a Deus também; ambos eram questionários bíblicos e ambos 
servem em qualquer ministério que eles são capazes de ajudar. Estou grato por Deus me ter ajudado a ver as bênçãos 
no meu vale. 
  
Às vezes podemos sentir como se a vida estivesse contra nós. Como esposas e mães, carregamos muitos fardos extras 
sobre os nossos ombros - nós nos encarregamos de agendar, manter a ordem em nossa casa, cuidar da nossa família. 
Quando algo não corre bem, pode parecer esmagador. Este ano, especialmente, tem sido avassalador para muitas 
famílias. Muitas das nossas famílias da igreja estão a lutar com a perda de emprego ou com a perda de um salário aqui 
ou ali porque tiveram de se pôr em quarentena. Tal como o David, temos de nos servir de oração. A oração pode mudar 
a forma como percebemos as nossas circunstâncias. Pode estar apertado este mês. As contas podem ser mais difíceis de 
pagar, mas olhe para as nossas bênçãos, o Senhor está a manter-nos seguros com um teto sobre as nossas cabeças. 

 

 

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


Temos a nossa família à nossa volta. Os nossos filhos estão a servir o Senhor. Somos abençoados.   Mude o meu coração, 
Ó Senhor. Ajude-me a ver as bênçãos na luta. 
 
Nota: Bre Uzzell é esposa do reverendo Steve Uzzell e mãe de dois meninos incríveis. Atualmente ensina francês em Ste. 
Genevieve, Missouri. Sua igreja é Bluff City Apostolic Worship Center em Poplar Bluff, Missouri, Pastor Dustin Williams. 

  

 
 
 
Oração de Casa 
Por Darla Brochu 

  

Lembro-me de como estávamos excitados quando nos apercebemos que estava à espera do nosso 
primeiro filho. Mal podíamos esperar para conhecer o nosso bebé, abraçá-lo, dar-lhe banho com 
carinho, tomar conta dele. Éramos jovens, inexperientes, e sim, um pouco ingénuos.  Não demorou 
muito até percebermos que fomos responsáveis por ensinar tudo a esta criança.   Como pais, 
precisávamos dar ao nosso filho as habilidades necessárias para sobreviver e ter sucesso na vida. 
 
Como pais, é nossa responsabilidade apresentar os nossos filhos a Jesus e ensiná-los a Orar.   Orar é 

simplesmente falar com Deus. Ensinar-lhes começa cedo, antes mesmo de aprenderem a falar. Como é que é? 
Deixando-os ver e ouvir-te a orar por eles. 
 
À medida que crescem e são capazes de comunicar melhor, pode começar por fazê-los "repetir" o que diz.   Fizemos isso 
especialmente na hora de dormir.   Pedimos a Deus que abençoasse a mamã, abençoasse o papá, abençoasse o Bootsie 
(o nosso gato). À medida que envelheciam, deixei-os liderar a oração enquanto ouvia.  É  importante  incluir o  seu  filho  
no ritual de oração diariamente.   Mais tarde, tivemos momentos de oração em família.  Pôr a música cristã em silêncio 
para criar o ambiente.  Muitas vezes  tinham  um  "pedido  de  oração".   Esperava-se  que  rezassem  connosco;  não  
eram  permitidos brinquedos ou livros de histórias.  Se se cansavam, podiam deitar-se no chão e dormir.  Eles viram-nos 
a orar, e ao incluí-los, mostrámos-lhes que rezar é algo importante que os adultos fazem. Se os seus filhos são mais 
velhos, isso não significa que seja tarde demais para ensiná-los a orar. Nada poderia estar mais longe da verdade.   
Nunca é tarde para começar a aprender a importância da oração. 
 
Como orou. Usamos a ilustração de "sanduíche" de oração. 
Pão- Louvor - dê a Deus louvor e honra por quem Ele é 
Alface: Perdão - peça-lhe que o perdoe por todos os seus pecados 
Queijo: Precisa - você pode ouvir algumas coisas bonitas aqui 
Carne: A Vontade de Deus - Deus, a sua será feita em tudo 
Pão: Louvor - de novo! 
 
"Apelo a vós, meu Deus, pois responder-me-ás; vire o seu ouvido para mim e ouvir a minha oração" (Salmo 17: 6)." 
Treine uma criança no caminho que deve seguir, e quando for velho não se afastará dele" (Provérbios 22:6).  
 
 
Nota:  Paul e Darla Brochu são missionários da França há 27 anos. Eles têm dois filhos Justin & Danae, e 2 netos. 

 

 

  

 
 
 
 



 
Criar Crianças Para Amar Deus 
Por Raina Hinton 
 

 

Fui criado como filho de um pastor toda a minha vida. Tenho três irmãos, todos casados e com filhos, e 
todos são fiéis em tantos aspetos da nossa igreja. Então, ao longo dos anos, as pessoas perguntam-me: 
"Como estão todos vocês tão envolvidos na igreja? Qual é o segredo dos seus pais?" 
  
Não estou a escrever este artigo com orgulho. Temos muitas falhas, e acreditem que tivemos a nossa 

quota parte de conflitos; mas nunca fomos separados por causa da fundação sobre Cristo que os meus pais nos 
ajudaram a construir. 
  
Provérbios 22:6 diz: "Treine uma criança no caminho que deve seguir: e quando ele for velho, ele não se afastará 
dele." Por isso, hoje, gostaria de partilhar algumas orientações que os meus pais costumavam manter-nos nesse 
caminho. 
  
1. Traga os seus filhos para a igreja em todas as oportunidades que tiver. Escola dominical, aula de juventude, dias de 
trabalho, divulgação, noites de oração, etc. A minha mãe trabalhava a tempo inteiro, para além de ser mulher de um 
pastor, não era fácil, mas tornaram a igreja uma prioridade. Foram consistentes. Além disso, os meus pais tinham uma 
regra mútua de que nunca iriam separar os filhos das atividades da igreja ou da igreja. "Bem, estás em apuros para não 
ires à saída dos jovens." Saídas de igreja não são luxos, são necessidades! Este último ano reforçou o quão importante é 
o tempo com a família de Deus.. 
  
3. "Porque eudisse" não foi usado para responder a perguntas sobre princípios bíblicos ou convicções. Alguns podem 
sentir uma criança a fazer uma pergunta sobre "porquê?" significa que estão a pensar em deslizar. Não, este é um 
momento bonito para ter um estudo bíblico espontâneo. "Porque eu disse que não" não é uma base para construir. 
Mostre-lhes as escrituras de onde vem esta moral/convicção bíblica. 
  
4. Deixe o amor e o perdão estarem presentes todos osdias. Nunca duvidei que os meus pais me amavam. Mesmo que 
houvesse uma discussão dez minutos antes, o amor prevaleceria sempre. Para ensinar o perdão, tens de mostrar que é 
uma rua de mão dupla. Um pai pode pedir perdão assim como uma criança pode. 
  
5. Peça ajuda. Se precisar de ajuda para os levar à igreja, se precisar de conselhos, se sentir que o peso está muito 
pesado esta semana... pedir ajuda. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia afirma em I Coríntios 12:12 "Pois como o corpo 
é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo: assim também é Cristo." 
Pais, fazem sacrifícios pelos vossos filhos todos os dias e isto é um lembrete de que nenhum deles passa despercebido. 
Hoje estou a dar honra aos meus pais pelos sacrifícios que fizeram por mim e pelos meus irmãos. Seja encorajado. Deus 
confiou-vos os vossos filhos; Ele acredita em si. 
 
 
Nota: Raina Bibb Hinton nasceu e cresceu em Phoenix, Arizona. Ela e o marido estão atualmente a servir nos 
ministérios da música e juventude de (inserir o nome da igreja), que é pastoreado pelo seu pai. 
  

 

 

  

    
 
 
 
 
 



       Do Editor 
              Deus está a fazer coisaspoderosas! 
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 orar 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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