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Milagres Acontecem Quando Você Ora 

 PorLarissa Havens 
 

“E Jesus olhando para eles saith, com os homens é impossível, mas não com Deus: pois com Deus todas as 
coisas são possíveis."  (Marca 10:27) 
 
Não é um verso maravilhoso? Normalmente, pensamos em milagres como olhos cegos abrindo-se e os 
coxos andando, mas há tantos milagres que esquecemos. Um milagre é quando Deus faz acontecer algo 
que não teria acontecido naturalmente. As nossas mentes podem imaginar muitas possibilidades, no 
entanto, o poder criativo de Deus pode fazer muito mais do que qualquer coisa na nossa imaginação 
(Efésios 3:20). 
 

Quando era pequena, a minha professora da escola dominical ensinou-nos a orar. Tinha uma lista de países que precisavam 
de igrejas. Ela deu a cada aluno um país, e nós entendemos que era nossa responsabilidade orar por aquele país por um certo 
período de tempo. Orei pelo país que me foi dado, mas não vi resultados imediatos. Alguns anos mais tarde, conheci os 
missionários enviados para o país pelo que eu orava. Encorajou a minha fé a ver e a falar com as pessoas que foram a 
resposta às minhas orações. Da próxima vez que fui orar, era mais fácil acreditar que Deus estava a ouvir a minha oração e 
que eu estava a fazer a diferença. 
 
Anos mais tarde, eu e o meu marido fomos a uma conferência onde tinham designado lugares. Quando me sentei, logo me 
apercebi que estava sentado ao lado de um casal missionário que ainda trabalhava no país que eu tinha orado há muitos anos. 
Encorajou a minha fé novamente. Deus ouve até orações simples. Nada é demasiado grande ou pequeno para ele. 
 
“Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne: há alguma coisa muito difícil para mim?"  (Jeremias 32:27) 
 
Quando oramos, Deus ouve as nossas orações. Ele pode nem sempre responder da maneira ou do timing que queremos que 
ele o faça, mas fá-lo perfeitamente sempre. Quando oramos, estamos a ensinar os pequenos olhos (nossos filhos ou jovens) a 
observar-nos a orar. Agora tenho uma menina, e às vezes pergunto-me como poderei ensiná-la. Estou a aprender que vai levar 
tempo, ver a mãe e o pai a orar, e o mais importante, ter os seus próprios momentos pessoais com Deus. Tu e eu temos 
influência sobre aqueles que nos rodeiam, por isso vamos fazer o nosso melhor para orar e mostrar o poder de Deus de uma 
geração para a outra (Salmo 145:4). 
 
 
Nota: Larissa Havens é esposa e mãe. Ela e o marido servem como missionários na Letónia. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 



Where are the Miracles? 
 Por Jessica Marquez 

 

“E onde estar todos os seus milagres que os nossos pais nos contaram.  (Juízes 6:13) 
  
Em Juízes encontramos Gideon discutindo com um anjo enviado do céu, enviado especialmente para lhe 
dizer uma palavra divina. Ele tinha sido escolhido para conduzir o povo de Deus a uma guerra que seria 
vencida de tal forma que só Deus seria glorificado. 

  
No entanto, Gideon, como tantos de nós que podem ser escolhidos, pergunta imediatamente: "Mas onde 
estão os milagres?"  Somos uma geração que procura o sinal; procuramos a maravilha; gritamos pelo 

milagre. Durante o nosso tempo de dificuldade, perda e coação, esquecemos que não fomos escolhidos para procurar, mas 
selecionados para ter os milagres, sinais e maravilhas para seguir aqueles que acreditam. 

  
Em outubro, fui ministro em Castroville, Texas. Senti-me impressionado com o Espírito para pedir que a pessoa que sofre de 
diverticulite viesse à frente para oração. Um homem veio ao altar, e eu virei-me e pedi ao meu marido para se juntar a mim. 
Sabia que ia orar e repreender a doença que estava a atacar o seu corpo. Depois do serviço, continuamos a nossa viagem. 
  
Em dezembro recebi uma mensagem. O homem, irmão Levi, afirmou: "Irmã Marquez. Há anos que luto contra a diverticulite. 
Muitos evangelistas passaram, incluindo tu. Deus nunca tinha feito um milagre por mim. Fui mais tarde naquela semana, a 
preparar-me para a cirurgia. Disse ao meu médico, não se surpreenda se não encontrar nada. Esperava ser curado depois da 
sua oração. O médico ligou mais tarde e disse: "Sr. Levi. O teu diagnóstico não é um que eu goste de dar. Talvez lhe restem 10 
anos de vida." Quando li isto ao meu marido, disse: "Bem, não é o tipo de relatório que se quer ouvir depois de orar a oração 
da fé, mas vamos continuar a ler." 

  
O irmão Levi continuou a escrever: "Disse à minha mulher: 'Se me restam apenas alguns anos de vida, farei tudo o que puder 
pelo reino de Deus antes que ele me chame de casa.' Depois fomos numa fuga de aniversário. Irmã Marquez, com o 
diagnóstico que me foi dado, o meu médico teve que levá-lo a um especialista. Ambos olharam para os meus exames e 
exames. O meu médico ligou-me enquanto me sentava na varanda. "Sr. Levi. Sei o que vi. Sei que diagnóstico te dei. Mas algo 
aconteceu. Não precisa de cirurgia. O teu diagnóstico mudou, vais viver o tempo de vida de qualquer outro homem que cuide 
de si mesmo como devia. Não sei o que aconteceu."  O irmão Levi disse-lhe: "Sei o que aconteceu. Deus curou o meu corpo! 
  
Escrevi a mulher do pastor do Irmão Levi, Deanna Sibley, e ela disse: "Irmã Marquez, foi uma reviravolta milagrosa dos 
acontecimentos." Eu respondi: "Irmã Sibley, estes são os testemunhos que mais gosto. Quando um médico tem que ligar e 
cancelar o seu diagnóstico. Porque Deus recebe toda a glória!" 
  
Uma reviravolta milagrosa dos acontecimentos. Isto é o que o meu Deus pode fazer. 
  
Se te vires a perguntar, como o Gideon, "Onde estão os milagres", olha à tua volta, meu amigo. Meu Deus pode mudar 
qualquer cenário e qualquer diagnóstico em questão de momentos. 

  

  
Nota: Jessica M. Marquez é uma ministra ordainada da UPCI. É fundadora e diretora da Women Ministering to Women, Internationa l e é oradora e 
evangelista internacional. Pastores, ao lado do marido, em Little Rock, Arkansas. Ela considera-se muito abençoada por ser esposa de Antonio, e mãe dos 
seus filhos adultos, Antonio Jr., Lexy e Joey. 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Viu Um Milagre 

 Por Lesa Lashbrook 
 

Quando comecei a orar e a pensar no que Deus me faria partilhar contigo, a minha mente estava 
inundada de memórias das vezes em que os meus filhos eram destinatários de milagres pelos quais 
tinham orado. Fomos abençoados com cinco crianças. Escolhi partilhar a experiência da minha filha mais 
velha, mas por favor, todos os meus filhos viram milagres. Os outros são para outra época..  
 
Sophia tinha apenas 15 anos quando o meu marido fez a sua primeira cirurgia de coração aberto para 
substituir a válvula aórtica. O procedimento devia ser tranquilo devido à sua idade de 39 anos. Quando a 
cirurgia estava completa, o cirurgião veio falar comigo e disse: "Houve muita calcificação, e fizemos o 
nosso melhor, mas há um pequeno risco de um derrame nas próximas horas. Vamos chamá-lo se houver 

complicações. 

 

 

 

 



 
A minha filha tinha optado por ficar sozinha em casa naquele dia, enquanto os irmãos mais novos iam para estar com os 
amigos. Contei à Sophia o que o cirurgião disse, e ela olhou para mim com total paz e confiança e disse: "Mãe, ele vai ter um 
derrame, mas tens de saber, vai ficar tudo bem." Uau, não é? Não sabia como reagir. Foi esta a fé? Ela estava mesmo a 
espelhar o que lhe ensinaram? 
 
Na manhã seguinte, entrei na unidade de cuidados intensivos cardíacos e fui recebido pelo cirurgião que ficou muito chocado 
por ninguém me ter ligado a dizer que o meu marido tinha sofrido um derrame cerebral e não acordou. As suas palavras 
giravam à volta da minha cabeça: "não respirar sozinho, 3% de função cerebral, sem resposta, paralisado." 
 
Durante os nove dias seguintes, a minha mente estava num nevoeiro de informação e termos médicos, enquanto o meu 
coração procurava paz e força. A fé da minha filha nunca vacilou. Manteve-se forte e confiante de que ia "ficar tudo bem". E foi. 
Acordou no nono dia e vimos milagres depois do milagre acontecer. 
 
A minha filha assistiu! Assim como os outros irmãos. Eles testemunharam a vida da mãe e do pai na vida real, vendo Deus 
responder às orações que tinham rezado. Orações que o pai tinha orado. Eles caminharam connosco através desta provação 
segurando as nossas mãos e olhando para nós pela fé no nosso Deus. Viram-nos a apoiar-nos nas promessas da Palavra de 
Deus. 
 
"Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne: há alguma coisa demasiado dura para mim?"  (Jeremias 32:27) ·   
"Pois com Deus, nada será impossível."  (Lucas 1:37) 
 
Citamos estes versos quando fomos bombardeados com factos médicos que pareciam impossíveis e muito duros. 
 
Se os nossos filhos não virem o milagroso e sobrenatural nas suas vidas, o mundo mostrar-lhes-á uma falsificação sob a forma 
de drogas, sexo, pornografia, entre outras coisas. Milagres devem fazer parte da nossa experiência em caminhar com Jesus. 
Os nossos filhos têm de ver Deus fazer o impossível! Constrói uma base no seu espírito que este mundo não pode abalar. 
  
A minha filha ouviu falar de Deus. Não sei por que Deus escolheu mostrar-lhe, mas sei que sim. Ela viu um milagre que sempre 
afetou a sua relação e a sua fé em Deus — para si mesma. 
 
 
Nota: Lesa Lashbrook e seu marido, Mark, pastora primeira Igreja Apostólica em Algonquin, Illinois. É mãe de cinco filhos e M imi a três netos. Ela adora 
viver por Deus, louvar canto, tempo com a família, liderar as damas da igreja, e fotografia . 

  
 

 

   

         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. 
 

Por favor, ajude-nos a orar por mais tradutores! 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

   

  

Caro Líder da Equipa de Oração, visite a Ladies Prayer International no Facebook e "Like" nossa página!  
Ligação internacional de oração de senhoras do Facebook 
  
Além disso, convide o seu grupo a subscrever esta newsletter GRATUITA em: Ladies Prayer Internationa ou e-
mail request to: debiakers@aol.com  

 
Por favor, partilhe esta informação com a sua igreja, amigos e família. Obrigado por fazerparte deste próspero 
ministério da oração e por nos ajudar a espalhar a palavra sobre a newsletter GRATUITA e a página de 
Facebook! 

 

  

 

   

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
https://ladiesministries.com/ladies-prayer-international/


Quem somos... Desde 1999, o Ladies Prayer 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 comprometidos com a preservação espiritual desta geração e além e a 
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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/

