
Boletim Internacional de Oração das Senhoras 
 

 

 

  

 

 

Igreja Pentecostal Unida Intl Ocparaber 2021 
 

  

 

   

 

   

 

   

Colocando A Minha Família Nas Suas Mãos 

Por Sandra Morgan 
 

Ao longo dos anos, aprendi definitivamente a colocar a minha família nas mãos capazes e 
amorosas de Deus. Houve momentos em que me me Pensei que sabia o que era melhor, só 
para causar a mim e aos outros stress e dor desnecessários. Já tive a minha quota-parte de 
mágoa. Vivi momentos que não gostei ou não compreendi — perder entes queridos para a 
tragédia ou uma morte precoce, uma criança com um diagnóstico que altera a vida — 
oportunidades para questionar o que estava a acontecer no meu mundo, para sentir raiva por 
Deus. 
 
Nunca esquecerei um momento que ocorreu há quase um ano, um momento que alterou para 

sempre o meu pensamento. Estive muito perto de perder algo muito precioso, porque não estava a dar as 
circunstâncias da minha família a Deus. Estava a permitir que o medo governasse. Em resposta ao medo, cito 
frequentemente o Salmo 56:3: "A que horas tenho medo, vou confiar em ti." Aprendi a fazer coisas mesmo quando 
tenho medo. 
 
Primeiro Pedro 5:7 diz: "Lançando todos os seus cuidados sobre Ele; para ele cuidar de si. Esta escritura é tão 
simples, mas dificultamos o nosso próprio pensamento, permitindo que a nossa própria reflexão se insiure no 
caminho, permitindo que a dúvida e o medo governem. Lançar aqui significa "atirar". Não podemos esperar que 
Deus nos tire as nossas preocupações; devemos dá-los a Ele. Nunca para de se importar. O "éth" em cuidado  
significa que ele continuamente a cuidar de nós. Simplesmente nunca para de amar e de se importar. 
 

Como senhoras, tendemos a ser preocupantes. Por exemplo, o meu filho mais novo foi diagnosticado com um 
tumor espinhal quando tinha 14 anos, e alterou para sempre a sua vida. Tem agora 20 anos e, na sua maioria, 
pode cuidar dos seus cuidados básicos; mas a sua condição está a deteriorar-se. Dou por mim a preocupar-me 
com quem cuidará dele quando o pai e eu já não estivermos aqui ou quando não o pudermos ajudar. Ultimamente, 
senti o Senhor impressionar Mateus 6:34 no meu coração: "Não penses, portanto, para o amanhã: pois amanhã 
tomarás pensamento pelas coisas de si mesmo." Sei que isto não nos impede de fazer planos e preparativos para 
o seu futuro, mas encoraja-me a confiar em Deus e a confiar que ele tem o futuro nas Suas mãos. A sua 
capacidade de cuidar do meu filho é muito maior do que a minha. Tem um plano e um propósito para ele que vai 
além do que posso imaginar. 
 
"Tenha cuidado para nada; mas em tudo por oração e súplica com o dia de Ação de Graças deixe que os seus 
pedidos sejam dados a conhecer a Deus. E a paz de Deus, que passa por toda a compreensão, manterá os 
vossos corações e mentes através de Cristo Jesus" (Filipenses 4:6-7). 
 
O único lugar seguro para pôr a minha família nas mãos de Deus. Com muita oração, fazemos tudo o que 
podemos de acordo com as Escrituras, fazendo a nossa parte para prepará-las e permitindo que a paz de Deus 

nos rodeie. 
 
 
Nota: Sandra Morgan e o marido, Jeffrey, pastor Hope Center Church em Mountain Home, Arkansas. Ela é mãe de quatro pregadores e Gigi 
para dois belos avós (com outro a caminho). Sente-se abençoada.  

 

 

 

 

 

 

   



Oração Pela Minha Família 
Por Elizabeth Turner 

 

Antes do meu marido e eu sermos salvos, perguntámo-nos se devíamos ter filhos, pois 
pensámos: "Como podemos criar filhos para que cresçam para serem boas pessoas?" Então 
viemos 
para a igreja, e começamos a entender que a Bíblia continha todos os padrões necessários para 
criar bem os nossos futuros filhos "Treine uma criança no caminho que ele deve ir: e quando ele 
for velho, ele não vai se afastar dela" (Provérbios 22:6). 
 
Mais tarde, depois de ouvir a mulher de um ministro a ensinar sobre a criação de filhos e a 

descrever como rezava por cada um dos seus filhos fora das portas do quarto depois de adormecerem todas as 
noites, decidi o que queria pedir ao Senhor para os nossos futuros filhos e comecei a rezar por eles todas as 
noites. Aqui está o que eu rezei, inserindo os seus nomes, depois de nascerem. 
 
Jesus, obrigado pela nossa Rebecca. Salve-a no céu, Jesus. Custe o que custar, salve-a no céu! 
Jesus, dá-lhe alguns talentos para usar para a tua glória, e faz a maneira como ela usará esses talentos apenas 
para a tua glória. . 
  
Dê ao meu marido e a mim a sabedoria de criá-la de tal forma que ela queira servir-te, que ela estará ansiosa para 
te servir, e que ela vos servirá, Jesus, todos os dias da sua vida. 
  
Ajude-a a ver este velho e perverso mundo como realmente é sem participar do mundo. Dá-lhe uma nojo pelo 
pecado, mas uma compaixão pelo pecador. E que tudo isso a ajude a apreciar muito você, Jesus, sua palavra, 
seu espírito, sua verdade, seu povo, e sua igreja. 
  
Se te atrases o tempo suficiente para ela se casar, rezo para que, mesmo agora, estejas a criar aquele jovem para 
te servir bem. Ajude-os a saber que mais ninguém é certo para eles, mas que são certos um para o outro, quando 
for a hora certa. Jesus, dá-lhes a paciência para esperarem pelo teu momento perfeito. 
 
Orou para que te procurem em todas as coisas; que vão procurar-te para saberes quando casar e quando ter 
filhos. E orou para que todas as crianças que tenham sejam uma tremenda bênção para o seu trabalho para ti, e 
não um obstáculo. Ajuda-os sempre a trabalhar em família para ti. Rezo para que dê a cada um deles um 
ministério para trabalhar para si. E, Jesus, dê a cada um deles a coragem, a determinação, o amor e o fardo que 
precisam para dar tudo a si para trabalhar por Ti, em nome de Jesus. Ámen. 
 
 
Nota: Elizabeth Turner e o seu marido serviram como missionários da UPCI durante trinta e seis anos na Coreia do Sul e na antiga União 
Soviética e agora lecionam no Indiana Bible College. Ela descobriu que rezar pelos seus filhos, e agora netos, tem sido eficaz, uma vez que 
todos são salvos e ativos na igreja. Seu filho e sua família são missionários da UPCI na Estónia e sua filha está profundamente envolvida no 
questionamento bíblico e no ministério da escola dominical. 
  

 

 

 

 

 

 

   

Minha Família Nas Mãos de Deus 

Por Anne Johnston 
 

“O Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos" (Deuteronômio 33:27). 
  
Que emoção ter aquele novo bebé nos nossos braços pela primeira vez. Agradecemos ao 
Senhor por nos abençoar com esta preciosa criança. Então o medo agarra-nos. Percebemos 
que somos responsáveis por proteger aquela criança e criá-las para amar e servir a Deus. 
Como é que vamos conseguir essa tarefa? 
  
É um momento especial quando apresentamos o nosso filho ao Senhor. Enquanto o pastor 

segura o pequenino e reza por eles, sentimos a presença do Senhor que nos rodeia. A fé ergue-se no nosso 
coração para que o Senhor nos dê a direção e orientação que precisamos para moldar e moldar a sua vida. 
Somos apenas caseiros. 
  
À medida que a criança envelhece e se junta aos irmãos e/ou irmãs, a tarefa torna-se mais avassaladora. Mas o 
Senhor dá-nos garantias de que ele está connosco em cada passo do caminho. Nosso dever é levá-los para a 

 

 

 

 



Escola Dominical e igreja, construir um altar familiar em nossa casa, e ensiná-los a ler a Bíblia e orar. Que alegria 
é quando os vemos abrir os seus corações ao Senhor e deixar o Seu amor preencher a sua vida. 
  
Ensinamos-lhes que Deus tem um plano para as suas vidas, que quer que escolham os seus amigos 
cuidadosamente, e que estejam abertos à Sua chamada. Aconselhamo-los na escolha das carreiras, orando para 
que o Senhor os ajude a tomar decisões sábias. Vamos cometer erros? Claro que sim, mas mantemos a 
promessa de que Deus trabalha todas as coisas juntas para o nosso bem.. 
  
Chega um dia em que saem de nossa casa para fazer o seu próprio caminho no mundo. Não estaremos lá para 
aconselhá-los em todas as decisões que tomarem. Confiamos que, com a ajuda do Senhor, fizemos o nosso 
melhor para prepará-los. Agora devemos renunciar ao nosso controlo e colocá-los nas mãos de 
Deus. Continuaremos a amá-los, rezar por eles, e estar lá quando ligarem. Deixamos de diante qualquer medo 
que temos e confiamos no Senhor para continuar o seu trabalho nas suas vidas. 
  
Quando um dos nossos filhos decide afastar-se de tudo o que lhes foi ensinado, o inimigo gostaria de nos dizer 
que falhámos. É aí que temos de nos apoiar no Senhor e perceber que ele pode cuidar deles muito melhor do que 
nós. Chamamos o nome deles todos os dias em oração, lembrando a Deus que eles são seu filho, e confiamos 
nele para restaurá-los. 
  
Não podemos forçá-los a servir a Deus, mas com Deus todas as coisas são possíveis, e independentemente da 
idade dos nossos filhos, deixamo-las em segurança nas Suas mãos. Nunca desistiremos de orar e acreditar que 
ele é o controlo e que ele está a trabalhar todas as coisas para o nosso bem.. 
  
  
Nota: Anne Johnston é licenciada em UPBI (atual Northeast Christian College) em New Brunswick, uma criança de um ministro que tem estado envolvida em 
vários aspetos do trabalho do Evangelho a maior parte da sua vida. Mãe de três filhos e avó de seis anos, Anne frequenta a West Island United Pentecostal 
Church em Pointe Claire, QC, e é membro dos Tradutores do Rei. 

 

 

 

  

         Do  Editor 
 

Deus está a fazer coisaspoderosas! 
 

Deus está a abrir muitas portas e este boletim já está disponível em: 
Inglês, Árabe, Chinês simplificado, tradicional chinês, checo, holandês, fijiano, filipino, francês, alemão, grego, 

italiano, japonês, polaco, português, romeno, espanhol, sri lanka, suaíli, sueco 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!  

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

 

 

 

 

 

 

   

Quem somos... Desde 1999: Ladies Prayer Intl. é composta por mulheres em todo o mundo, que se reúnem na 
primeira segunda-feira de cada mês para se unirem em oração focada pelos seus filhos e pelos filhos da igreja e da 
comunidade locais.. 

 
A nossa missão... Estamos empenhados na preservação espiritual desta geração e além-e na restauração espiritual 
das gerações anteriores. 

 
A nossa necessidade... Mulheres empenhadas que se juntarão na primeira segunda-feira de cada mês e rezam para 
rezar em oração focada pelos seus filhos. 
  

Três prioridades de oração... 
1. A salvação dos nossos filhos (Isaías 49:25; Salmo 144:12; Isaías 43:5-6). 
2. Que eles se apropriam da fé numa idade responsável (I João 2:25-28; Tiago 1:25). 

3. Que entrem no ministério da colheita do Senhor (Mateus 9:38). Text 

 

 

 

 

 

 

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