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Beleza Para As Cinzas 
Por Tere Del la Rosa 

 

No Antigo Testamento, sob as leis do sacrifício, o Senhor falou com Moisés e disse-lhe para 
ordenar a Ara e aos seus filhos que levassem as cinzas dos sacrifícios queimados fora do 
campo para um local limpo depois do fogo ter consumido a oferenda. Tirar as cinzas da oferta 
queimada consumida permitiria que o fogo no altar ardesse continuamente e não saísse. 
  
“O fogo deve alguma vez estar a arder sobre o altar; nunca sairá" (Levítico 6:13). 
  
Mais do que gostaríamos de admitir, mesmo que estejamos a orando, a jejuar e a lutar para 

viver com valor, não sentimos que possamos avançar espiritualmente até chegarmos a uma dimensão em que 
sentimos a presença indubitável de Deus assumindo o controlo de todo o nosso ser. Será que talvez ainda 
estejamos a carregar as cinzas de obras mortas nas nossas mãos? São essas coisas que o fogo de Deus já 
consumiu quando nos apresentamos perante Ele como um sacrifício vivo, mas não removeu as cinzas. 
  
É intenção e desejo do Senhor libertar-nos completamente, mas exigirá que reconheçamos primeiro a nossa 
condição.  E assim que virmos e entendermos o que não foi removido e agora impedirmos que o fogo de Deus se 
incendeie nas nossas vidas, devemos, por sua vez, entregá-lo completamente a Ele.  Naqueles momentos, 
quando senti que estava no meio de uma grande seca espiritual, Deus falou com a minha vida com este verso: 
  
“Aconselho-te a comprar-me ouro julgado no fogo, que tu podes ser rico; e reino branco, que tu podes ser vestido, 
e que as vergonhas da tua nudez não aparecem; e unge teus olhos com salve olhos, que tu podes ver" 
(Apocalipse 3:18). 
  
Recebi essa palavra, apliquei-a à minha vida, e preguei-a em lugares onde o Senhor me enviou. Quando esses 
momentos de peso e seca chegarem, aproximemo-nos dele com confiança, tomando tudo o que nos tortura 
internamente como as cinzas nas nossas mãos.  Vamos levá-los em rendição ao Senhor, confessando e 
admitindo tudo o que tortura, acusa, sobrecarrega e nos oprime. Não sei como o faz, mas senti como os retira das 
minhas mãos e as substitui por ouro refinado, aquela presença gloriosa que renova a alegria da Sua salvação em 
mim. 
  
Salmo 55:22 diz-nos para "Lançar o teu fardo sobre o Senhor, e ele sustentar-te-á" Lançando os nossos fardos 
sobre Ele e sendo sustentados pela Sua gloriosa presença, levantada pela Sua mão direita e sentindo a alegria 
inconfundível da Sua salvação, podemos rezar com a certeza de que ele ouve todos os nossos pedidos.  
“Ele ordenará que os aflitos de Sião sejam libertados em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de luto, a roupa 
de alegria em vez de um espírito de peso; e serão chamadas árvores de justiça, a plantação do SENHOR, pela 
Sua glória" (Isaías 61:3). 
 
Nota: Tere De la Rosa é esposa do reverendo Luis De la Rosa, pastor do Ministério espanhol no Santuário do Pacto de Vida, 
Bradenton, Florida. Mãe de quatro filhos e Nana de quatro (com outra neta a caminho), é ministra licenciada e é coordenadora das 

senhoras espanholas para o Distrito da Florida. Falou a nível nacional e internacional em conferências femininas, bem como 
escreveu e publicou vários livros. Anteriormente serviu como ligação nacional de senhoras para ministérios do evangelismo 
espanhol, UPCI. 

  

 

 

 

 

 



 

   

O Potencial Para a Beleza 
 Por Jill Patterson 

 

Se ficarmos sozinhos como um indivíduo, qual é o nosso valor? Qual é o nosso valor? Responderei 
às perguntas fazendo perguntas. Qual era o valor da Esther? Qual era o valor de Ruth? Qual era o 
valor de Maria? Individualmente, estas senhoras contribuíram muito. Primeiro, chamaram a atenção 
de Deus. "E o anjo disse-lhe, Não Tem, Maria: pois tu encontras o favor com Deus" (Lucas 1:30). 
  
Nenhuma das senhoras mencionadas teve uma vida fácil. Houve desafios. Houve negação. Houve 
uma tragédia pessoal. Em contraste, houve vitória. A vontade de Deus foi cumprida. Não é bonito? 
  

Isaías 61:3 diz: "Nomear até eles que choram em Sião, para lhes dar beleza pelas cinzas, o óleo de alegria para o luto, a roupa 
de louvor pelo espírito do peso; que podem ser chamadas de árvores de justiça, a plantação do Senhor, que ele pode ser 
glorificado. 
  
O trabalho de Deus na vida de um indivíduo que é submetido a Ele é bem feito. As obras de Deus estão bem feitas. Há 
ordem, beleza e harmonia realizadas pelo processo que nos leva. Uma lagarta é um produto acabado de beleza quando todas 
as mudanças se verificaram. Nós também somos bonitos à vista de Deus porque somos um trabalho em progresso. 
  
Quando era mais novo, pensava que as pessoas mais velhas no Senhor, como o meu pastor ou a minha mãe, tinham as coisas 
fáceis. Mas apercebi-me que a beleza das suas vidas vinha da sua submissão ao processo. Os seus desafios estavam lá em 
continuação, mas a beleza era que eles mantinham a sua fidelidade ao Mestre. 
  
Uma lição importante para a próxima geração é ensiná-los a entender que são bonitos aos olhos de Deus. Não nos 
associamos à sociedade atual que grita e luta para chamar a atenção para os seus direitos individuais ou para a sua 
importância individual. Mas, em vez disso, partilhamos que, sim, apesar de qualquer circunstância ou desafio negativo, cada 
indivíduo tem o potencial de beleza e rentabilidade para Deus e o Seu reino. E, podemos regozijar-nos porque temos a sua 
atenção divina e amor. Que beleza! E, para Deus ser a glória! 
   
Nota: Valita Jill Patterson vive na Europa de Leste ministrando e trabalhando na Roménia, Bulgária e Hungria. Ela e o marido são 

missionários há 32 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Trading Ashes for Joy 
 Por Elisabeth Sansom 

 

Deparei-me com imagens de indivíduos com palavras inscritas em toda a sua roupa. Rótulos 
das suas batalhas interiores e ombros caídos do peso de cada peso emocional. Olho para a 
imagem com dois pensamentos. Primeiro, estou grato por não andarmos por aí com os nossos 
sentimentos interiores ou lutas a brilhar através da nossa roupa. Segundo, sou grato pelo 
precioso sangue de Jesus que lava toda aquela sujeira. 
 
A Palavra de Deus diz: "Nomear para eles que choram em Sião, para lhes dar beleza pelas 
cinzas, o óleo de alegria para o luto, a roupa de louvor pelo espírito do peso: que possam ser 

chamadas de árvores da justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado" (Isaías 61:3). 
 
As cinzas de palavras picadas ou ações dolorosas que ecoam na minha mente podem ser colocadas aos pés de 
Jesus e trocadas por "o óleo da alegria". Os ombros caídos podem ser levantados enquanto o louvo. A Palavra de 
Deus diz-me que me dará "beleza pelas cinzas". Os escombros e as cinzas do passado não têm de ser exibidos 
nas minhas vestes exteriores. 
 
Este é um lembrete tão poderoso que podemos trocar as coisas que literalmente nos pesam pela beleza 
encontrada na Sua presença.. 
 
Seguir o plano do tabernáculo durante o meu tempo de oração torna-se um lembrete diário para perder qualquer 
peso desnecessário. Depois de elogiar e agradecer, não há palavras floridas ou orações perfeitamente poéticas. 
São literalmente as cinzas das minhas inconsistências, as minhas breves vindas, e os meus fracassos 
derramados a seus pés. 

 

 

 

 



 
Todas as sementes de imaginação, insegurança, suposição ou ferida passada que não é de Deus eu derrubei (II 
Coríntios 10:5). A minha oração de arrependimento é onde controlo as minhas emoções e confio no meu 
conhecimento de quem ele é. Quão precioso e valioso é o conselho de Deus, "Ó a profundidade das riquezas 
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus" (Romanos 11:33). 
 
Sentes que as cinzas das circunstâncias passadas te dominaram? Estás pronto para te libertares do peso 
daquelas cinzas? Não vai ser fácil, e não vai ser bonito. Vai valer a pena! Será a nossa ajuda. "Deus é o nosso 
refúgio e força, uma ajuda muito presente em apuros" (Salmo 46:1). 
 
Ajoelha-te perante o Salvador e deixa-lhe dar-te beleza pelas cinzas. 
 
Nota: Elisabeth Sansom é esposa de uma igreja próspera no coração de Phoenix Arizona, serve como secretária feminina do 

Ministério das Senhoras do Arizona e tem duas crianças bonitas e talentosas que amam o Senhor. 
 
  

 

 

   

         Do Editor 
 

Deus está a fazer coisas poderosas! 
 

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. 
 

Please help us pray for more translators! 
 

Se desejar receber esta newsletter, por favor envie um pedido para 

                                         LadiesPrayerInternational@aol.com ou debiakers@aol.com 

                                        e têm o prazer de adicioná-lo à nossa lista de correio! 
                                       Visite ladies prayer international no Facebook e "like" nossa página! 

 

 

 

 

 

 

   

Quem somos... Desde 1999, o Senhoras de Oração Intl. é composto 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 alem-
se 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 L 

 

 

 

 

 

 

 

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

