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Tudo à Volta da Mesa
Por Connie Bernard

Enquanto escrevo isto hoje, tive uma devoção completamente diferente na oração. Mas nas últimas semanas,
tive um fardo para ampliar as minhas orações por todas as nossas crianças; e eu tenho sido muito mais
específico nas minhas orações. Salmo 128:1-4 diz: "Abençoado é todos aqueles que temem o SENHOR, que
caminha nos seus caminhos. Quando comeres o trabalho das tuas mãos, serás feliz, e ficará bem contigo. Sua
esposa será como uma videira frutífera no coração da sua casa, seus filhos como oliveiras em toda a sua mesa.
Eis que o homem será abençoado que teme o Senhor" (NKJV).
Quando pensei nesta passagem, a frase "os teus filhos gostam de oliveiras à volta da tua mesa" saltou-me em cima. Adoro
quando os nossos filhos estão connosco e somos capazes de estar à volta de uma mesa, mas isso não acontece muitas vezes.
Os nossos filhos vivem em locais diferentes, e é difícil reunir-se durante todo o ano, além do Natal ou do Dia de Ação de
Graças. Mas rezo por eles todos os dias, e sou específico nas minhas orações. Quando orar, visualizo-os à volta da mesa
comigo. Eu visualizo Jesus colocando seus braços à volta deles onde quer que eles estejam. Temos de ser específicos,
senhoras, com as nossas orações. Estique com fé e visualize a oração que está a ser respondida.
Recentemente, estava a orar pelos nossos filhos e a pedir ao Senhor que desse a uma filha em particular uma ungida
especial, como ministrava numa conferência. Pedi ao Senhor que lhe desse uma unção especial e uma palavra personalizada
enquanto estava longe da sua família. Pedi a Deus que fosse especificamente pessoal com ela. Não ordenamos a Deus, mas
quando lhe perguntamos sinceramente coisas com o coração pesado, ele responde. No seu próprio tempo! Tendemos a ficar
impacientes quando se trata de coisas que achamos que precisam de ser feitas agora. Pedi-lhe especificamente que lhe
tocasse e lhe desse uma palavra ou confirmação de que ele viu a sua filha, onde ela estava e o que ela estava a passar.
Falamos que as orações e são específicas — determinadas para que ele responda. E depois esquecemo-nos. A vida assume o
rumo e tendemos a seguir o nosso caminho sem parar. Bem, continuei o meu caminho. Quando falei com a minha filha
depois da conferência, ela contou-me sobre uma experiência que teve durante a conferência. O Senhor trouxe-lhe alguém
diretamente e deu-lhe uma palavra. Era uma palavra que a senhora não teria sabido de nada.
Quando ela me disse, comecei a chorar porque sabia que Deus tinha respondido à minha oração e lhe dado uma
confirmação. Ele fez exatamente o que eu lhe tinha pedido. Senhoras, é um Deus gracioso e misericordioso. Ele vê todas as
coisas e conhece os desejos do nosso coração pelos nossos filhos. Se os seus filhos são jovens em casa, ou adultos que
trabalham para Deus, ou adultos que se afastaram de Deus, não importa para Ele. Ainda são os seus filhos. Quando fores ao
trono e pedires especificamente coisas sobre os teus filhos, fica a saber que ele vê o teu coração e os teus desejos. Ele sabe,
mais do que nós, onde estão, o que precisam, e quando precisam.
É um pai amoroso que ama os nossos filhos ainda mais do que nós!
Note: Connie Bernard serves faithfully alongside her husband, David K. Bernard, who is the General Superintendent of
the UPCI. Some of here favorite times are those spent with her children and grandchildren.

Viver Intencionalmente
Por Becki Enis

Uma fotografia pode agitar a memória e a emoção. A maioria de nós já teve a
experiência de abrir um álbum de fotos ou vasculhar através de uma caixa de
lembranças diversas e dentro de momentos sentimos a emoção de um momento
esquecido. Ou sentimos o cheiro da nossa casa de infância, uma especiaria ou cheiro
favorito no ar. Somos um compósito de dezenas de milhares de memórias cada uma
das quais, embora aparentemente esquecidas, voltam à vida de formas inesperadas.
Os pais diariamente criam uma atmosfera para os seus filhos. Há memórias que moldam as suas
personalidades, a sua espiritualidade e as suas escolhas na vida. A oportunidade está disponível para
construir memórias intencionais que servirão para guiar os nossos filhos e netos ao longo da vida. As
escrituras instruem-nos a "Treinar uma criança da maneira que ele deve ir" (Provérbios 22:6) e que melhor
maneira do que planear intencionalmente construir felizes, saudáveis e memórias com base nas
escrituras.
Somos todos influenciados pelo que os nossos sentidos percebem. O nosso mundo oferece uma
variedade de estímulos através dos meios de comunicação, moda e duplicidade de carácter que é
processado e armazenado. O contrapeso destas influências carnais é a Palavra Sagrada de Deus que
se espelha nas nossas vidas e estilo de vida. A última parte dos Provérbios 22:6 diz que "quando ele for
velho, ele não se vai afastar dele." Formação intencional e exame são os blocos de base para esta
escolha.
Apesar de todos os esforços, algumas crianças escolheram a forma pródigo vista em Lucas 15. A
palavra pródigo traduz-se como "uma pessoa que sai de casa e se comporta imprudentemente, mas
depois faz um retorno arrependido." O pai deste pródigo orou e esperou esperançosamente pelo
regresso do seu filho. Aquele filho "veio para si mesmo". Foi quebrado e percebeu o desperdício e o
vazio da sua vida. Era como se a imagem a preto e branco na sua mente se tornasse melhorada com a
cor, viva com a memória. Refletiu sobre o amor do pai e deu-lhe coragem. Ansiava regressar. As
circunstâncias humilhantes da vida serviram para trazer memórias do que lhe restava e pô-lo no
caminho do regresso. Um curso exemplo do seu pai.
O inimigo procura roubar, matar e destruir, mas João 10:10 lembra-nos que o Pai oferece vida
abundante. O Senhor confia a nossa família e amigos às nossas vidas para que todas as nossas vidas
possam ser abundantemente abençoadas. "Que o seu discurso seja sempre com graça, temperado
com sal, que vos possa saber como devem responder a cada homem" (Colossianos 4:6). Sermos
intencionais na forma como cumprimos essa confiança é a nossa oportunidade pessoal de criar uma
vida de memórias que influenciarão o futuro.
Nota: Becki Enis, como esposa do missionário Arlie Enis, cumpriu 35 anos na Região Europa/Médio Oriente da Igreja Pentecostal Unida,
Intl. É mãe de três filhos e oito netos. Cincinnati, Ohio, é agora a casa onde Becki serve como Assistente Administrativa do pastor da
Igreja da Árvore da Vida.

Quando a Mãe Não Reza
Por Mary Loudermilk
“E assim, desde o dia em que ouvimos, não deixámos de rezar por vós, pedindo que

se enchessem do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria espiritual e
compreensão, de modo a caminhar de uma forma digna do Senhor, plenamente
agradável para ele: dar frutos em cada bom trabalho e aumentar no
conhecimento de Deus" (Colossianos 1:9-10, ESV).
Nem todas as mães oram pelo seu filho. Nem todas as mães sabem orar pelo seu
filho. Talvez ela não vá à igreja, nunca tenha sido ensinada sobre Deus, ou não
esteja na imagem de todo (morte, divórcio, abandono). Mas todos,
independentemente da idade ou circunstância, precisam de ter alguém a orar por eles! Que alguém
pode ser tu ou eu.
Não sei quando pensei nas crianças que vêm à igreja sozinhas. Alguns são trazidos por vizinhos ou
amigos. Outros podem chegar em carrinhas da igreja como parte de um programa de divulgação. Ou
um adolescente pode frequentar com um amigo da escola. Seja como for que cheguem à porta da
igreja, precisam de alguém que os cubra em oração.
Deixe-me falar-lhe sobre alguns destes miúdos. (Mudei-lhes os nomes.)
Um amigo levou o Joey à igreja quando tinha 11 anos. Ele veio de um bairro difícil, e o pai dele tinha um
bar. Quando o Joey pediu para ser batizado, os pais opuseram-se durante algum tempo, mas
finalmente deram permissão. Joey amava a igreja e veio fielmente. Ainda me lembro de vê-lo
cantando orgulhosamente no coro numa manhã de domingo. Parecia tão feliz. Então, um dia,
desapareceu. Nunca soube se a família se mudou ou o que aconteceu. O Joey já teria 30 anos, mas
nunca me esqueci do rapaz ansioso que amava a nossa igreja. Orou para onde quer que a vida o
tenha levado para que Deus o leve de volta à experiência que teve quando criança. Chamo o nome
dele em oração.
A avó e o avô costumam levar o neto, Kyle, à igreja com eles. Sua mãe tinha sido criada num banco da
igreja, mas casou-se com um incrédulo. Agora, com o filho a frequentar a igreja, a mãe regressou a
Deus. O pai fez o possível para distrair o menino planeando atividades de pai e filho aos domingos.
Quando a mãe adoeceu e faleceu, o pai puxou o rapaz completamente para longe da igreja. A mãe
e os avós oram enquanto rezam vivos, mas que vão ozar pelo Kyle agora?
Alguns dos que orou agora são adultos. Alguns eram os meus alunos da escola dominical. Alguns são
filhos de amigos já falecidos. Ou, um pai pode ter-se afastado de Deus, deixando as crianças sem uma
influência divina nas suas vidas. Mesmo quando os pais ainda servem o Senhor e cobrem fielmente os
seus filhos com oração, há poder quando nos ligamos. A oração nunca é desperdiçada.
Como se reza pelo filho de outra pessoa? Da mesma forma que reza pelos seus. Reza pela salvação
deles, proteção, amizades. Reza para que façam escolhas sábias na vida. Reza pela sua fidelidade,
integridade, pureza. Basta rezar - porque a oração faz a diferença.
"A oração eficaz e fervorosa de um homem justo aproveita muito"(Tiago 5:16, NKJV).
Nota: Mary Loudermilk, que reside em Hazelwood, Missouri, goza de tempo passado com amigos e divaga estradas secundárias.
Se há uma sala de chá ou um restaurante interessante pelo caminho, tanto melhor. É uma escritora devocional para a Revista De
Reflexões e o site More to Life (https://www.moretolifetoday.net/.

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!

