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Oração Diária 

Por Yona Van Gorp 
 

Em fevereiro, o meu marido e eu ministramos noutra igreja. Durante a chamada do altar, 
estava a tocar piano. No final do serviço, recolhemos os nomes daqueles que receberam o 
Espírito Santo durante o serviço. A nossa filha, Louisa, era uma delas. Não orei com ela, não a 
ouvi orar, e não a vi recebê-la. O meu marido disse que a viu orar no altar e quando veio rezar 
com ela, ela já estava a falar em línguas. 
 
Para ser honesto, fiquei um pouco desapontado por não estar perto dela quando aconteceu. A 

história estava a repetir-se. Quando o nosso filho, Nathaniel, recebeu o Espírito Santo, ele também estava a orar 
sozinho no altar enquanto servíamos noutra igreja. 
 
Fui levado a Provérbios 6:6. Mas o Senhor pediu-me para considerar o pato-mãe. Então deixe-me parafrasear: "Vá 
para o pato, tu mãe; considerar os seus caminhos e ser sábio. No momento em que os seus bebés nascem e saem 
da casca de ovo, a mãe pato começa a seguir o seu caminho. Os pequenos patos bebés de dois minutos seguem a 
mãe para onde quer que ela vá. Minutos depois do seu nascimento, estão a sair do ninho, a voar de uma árvore, a 
caminhar, a nadar... tudo isto porque a mamã também o está a fazer. Seguem o que a vêem fazer. 
 
"Sejam vós seguidores de mim, mesmo que eu também seja de Cristo" (I Coríntios 11:1). 
Mesmo que os nossos filhos não nos sigam numa linha perfeita como os patos bebés, eles também estão a 
observar-nos. As crianças tendem a perceber o que vêem. Se virem mal, tendem a fazer mal; e se virem bem, 
tenderão a fazer o bem. Os nossos filhos seguirão Cristo enquanto o seguimos. 
 
Como vamos segui-lo então? Seguimo-lo com uma agenda? Seguimo-lo em ocasiões especiais? Ou seguimos 
Cristo diariamente?  Titus 2:7 diz: "Em todas as coisas mostra-se um exemplo de boas ações" (NASB20). 
 
Nem sempre somos capazes de estar constantemente perto dos nossos filhos para lhes dizer para orrem, para 
procurarem o Senhor, para cantarem, adorarem, lerem a Bíblia. Mas eles vêem-nos. Eles vêem-te, mamã, quando 
rezas no carro, quando oras pelos outros. Eles vêem-te no altar. Eles vêem-te quando, no meio da doença, 
escolhes confiar em Deus. E porque te vêem seguir Cristo no teu dia-a-dia, eles sabem o que fazer e como receber 
a presença de Deus na sua vida. Porque a mamã também o faz. 
 
 
Nota: Yona Van Gorp é esposa de um pastor na Igreja do Rock, Bruxelas, Bélgica. Mãe de dois filhos, Nathanael (10) e Louisa (7), é também professora do 
ensino primário a tempo inteiro numa escola secular no centro de Bruxelas. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 



A Importância da Oração Diária 

Por Verssie Churchill 
 

E foi assim, quando os dias da sua festa se foram, que Jó os enviou e santificado, e levantou-se 
de manhã cedo, e ofereceu oferendas queimadas de acordo com o número de todos eles: para 
Jó disse, pode ser que os meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado Deus nos seus corações. 
Assim fez Jobcontinuamente. (Trabalho 1:5) 
  
Dê-nos hoje o nosso pão de cada dia. (Mateus 6:11) 
  

A implicação nas Escrituras é que devemos orar diariamente. Parece que Jó orava todos os dias pelos seus filhos. 
Jesus insinuou naquilo a que chamamos "A Oração do Senhor" que devemos orar diariamente. 
  
Não pensamos muito no facto de que temos de ter ar para respirar todos os dias e comida para comer para 
alimentar os nossos corpos. Faz parte das nossas vidas que o fazemos. A oração é a nossa respiração espiritual e 
alimento. Devemos tê-lo todos os dias para viver espiritualmente. 
  
Quando voamos, a hospedeira diz-nos sempre que no caso da máscara de oxigénio cair para colocar a máscara 
primeiro antes de ajudar os outros. Antes de podermos ajudar os nossos filhos espiritualmente, temos de ter a 
nossa própria relação com Deus. A oração diária é importante para esta relação. 
  
Não importa as idades dos nossos filhos, orar por eles é imperativo. Independentemente de quantas outras 
responsabilidades temos, temos de ter tempo para rezar. Não podemos deixar que a urgência empurre o 
importante. 
  
A única coisa que podemos levar para o céu connosco são os nossos filhos. No entanto, devem ter a sua própria 
relação com Deus. Temos de começar enquanto são jovens. Foi dito que ensinamos mais pelo exemplo do que 
por palavras. Isto torna a oração diária tão importante. Também confirma o cliché de que "as ações falam mais 
alto do que as palavras". 
  
As crianças observam o nosso comportamento e imitam-no. Confesso que adoro e rezo muito como os meus pais, 
que já não estão vivos. A minha filha, que é mulher de um pastor, enviou-me recentemente um bilhete a 
agradecer-me por a ter ensinado a orar. O meu sogro não permitia que os filhos apanhassem o autocarro da 
escola antes de orar com eles. Se queremos que os nossos filhos rezem, temos de dar o exemplo. 
Daily prayer is important for our own relationship with God but also for our children and their future. 

   
Nota: Verssie Churchill é esposa do Bispo H.E. Churchill, Presbíto Executivo da Região Nordeste para a UPCI. Fundaram a Primeira UPC de Lewiston, 
Maine, e reformaram-se depois de pastorear aquela congregação durante 44 anos. É ex-presidente do Ministério das Senhoras e continua ativamente 
envolvida no ministério com o marido. É uma vocalista, músico e oradora ungida com um dom de hospitalidade e uma paixão pela oração. Durante a 

pandemia, ela conduziu a oração semanal ao vivo no Facebook.          

 

 

 

 

 

Do Diretor e Editor da LPI 

                              Deus está a abrir muitas portas e este boletim está agora 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 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! 
  



 


