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Ligue-se Ao Poder da Oração 

Por Carla Burton 
 

Crescendo como um miúdo missionário nas Filipinas, experimentei "brown outs". Uma área da cidade 
teria a sua eletricidade desligada por um período de tempo para que a rede elétrica não ficasse 
sobrecarregada. Esta ocorrência quase diária pode vir a qualquer hora do dia ou da noite. Muitas vezes, 
no meio do serviço, todos os microfones e instrumentos musicais foram inúteis devido a estes outs 
castanhos. Podia ter metade do cabelo enrolado e de repente não tenho como terminar. (Aprendi a 
enrolar-me na frente para trás em vez de lado a lado, só por precaução.) Aprendi com estas experiências 
que precisava de poder para conseguir qualquer coisa. 
  

Quantos de nós simplesmente passam pelos movimentos de oração sem ser ligados ao poder? João 15:4-5 (ESV) diz o 

melhor: "Acate em mim, e eu em ti. Como o ramo não pode dar frutos por si só, a menos que se aguer na videira, tu 
também não podes, a não ser que te aguentes em mim... Para além de mim, não podes fazer nada." Jesus disse-nos 

claramente que a única maneira de produzirmos fruta é se ficarmos ligados a Ele. É o seu poder que produz qualquer coisa 

nas nossas vidas. O seu poder transforma-nos. Tudo o que temos de fazer é ligar-nos a essa energia. 
  

Daniel ligou-se ao poder da oração diariamente e foi libertado dos leões e dos homens conspiradores. Moisés ligou-se e viu 
milagres, provisões e salvação para as crianças de Israel. Hannah ligou-se e recebeu o maior desejo do seu coração. Elisha 
ligou-se e viu a vitória no Monte Carmel. Ezequias ligou-se e recebeu a cura de uma doença incurável. Jesus ligado ao poder 
da oração pela força para enfrentar o seu maior julgamento. Aqueles na sala superior ligaram-se e receberam salvação e 
ousadia para contar aos outros. Pedro, Paulo e Silas ligaram-se e foram libertados da prisão. Então não me diga que não há 
poder na oração. A única questão é: estás a ligar? 

  
Estou consumido pela preocupação com a geração atual. Dançam e adoram no altar. Vêm à aula de jovens e gozam de lições 
que os desafiam. Mas temos de ter cuidado para não perder uma geração porque eles não percebem que o poder vem de 
ligar-se à oração. Não podemos permitir que sejam enganados a pensar que o culto superficial e as lições criativas podem 
alguma vez tomar o lugar de uma vida de oração propositada, apaixonada e ligada. 
  

Temos de nos certificar de que estamos a fazer exames a quem segue os nossos passos. Precisam de ouvir as nossas salas de 
oração cheias de intercessão, gemidos, línguas e louvores. Precisam de ver um altar mais longo do que o serviço de culto, 
onde línguas e interpretação dominam a atmosfera até que cada alma esteja no seu rosto diante de Deus. Temos tentado ser 
tão criativos em dar-lhes métodos adicionais de oração para mantê-los interessados e ativos na oração. Mas diários, apps, 
passeios e lista de orações nunca tomarão o lugar de um tempo de oração intercessão com Deus. É quando ocorre a ligação. 
Tocamos o céu para que o céu possa tocar o mundo. 
  
Orou para que sinta a chamada hoje para uma vida de oração ligada. Se está cansado de tentar realizar algo sem ter o poder 
de terminá-lo, então hoje é a hora de ficar ligado ao poder da oração. Uma vida de oração seca, repetitiva e desinspirada é 
como tentar gerir uma casa inteira só com baterias. Em vez disso, escolheu hoje cair de cara e ligar-se ao poder da oração. 
  
  
Nota: Carla Burton é a esposa de um pastor em The Turning Point em Nashville, TN. É autora, oradora e ministra licenciada na UPCI. É também criadora 
do A Passion Approach Ministry, um centro de recursos de vídeo apostólico online. 

 

 

 

 

 

 

   



O Poder da Oração 

Por Sheri Moses 
 

“O virar para mim; e ter piedade de mim; dê a tua força ao teu servo e salve o filho da tua serva" (Salmo 
86:16). 
 

James Abram Garfield nasceu em 1831 com Abraham e Eliza Garfield. Dois anos depois, Abraão, de 33 
anos, morreu enquanto combatia um incêndio na sua quinta. Eliza, uma devota seguidora de Cristo, 
determinada a criar os seus filhos com oração como arma secreta. 

 

 Quando James era adolescente, saiu de casa para trabalhar num barco no rio. Numa noite escura, acordou para o seu turno 
e dirigiu-se para o convés. Enquanto lutava com uma bobina de corda, caiu sobre o corrimão e afundou-se nas águas frias. 
Tal como pensou que se ia afogar, a mão sentiu uma corda solta. Agarrou a corda e puxou-se para o corrimão e desmoronou 
no convés. Quando ia para casa, James viu uma luz. Pela janela viu a mãe de joelhos, orando com a Bíblia aberta ao verso: "Ó 
vire-se para mim; e ter piedade de mim; dar a tua força ao teu servo e salvar o filho da tua serva. James sabia que esta era a 
oração que a sua mãe orava por ele todos os dias. Ao ouvir estas palavras, abriu a porta e caiu-lhe nos braços. 
 

Eliza amamentou o filho de volta à saúde, e pouco depois, ele assistiu a um serviço da igreja. Tiago deu a sua vida a Cristo e 
logo começou a pregar o evangelho. Passados alguns anos, começou a seguir uma carreira política. Aos 49 anos, James 
Garfield tornou-se o vigésimo presidente dos Estados Unidos. 
 

A oração é poderosa!  Orar pelos nossos filhos é poderoso! Ligue a sua fonte de energia. 
 

Não há nenhum pedido que seja muito pequeno para orar. Não há nenhuma situação que seja muito difícil de orar. "Estejam 
ansiosos por nada, mas em tudo por oração e súplica, com ação de graças, que os vossos pedidos sejam dados a conhecer a 
Deus; e a paz de Deus, que todos compreendem, manterá os vossos corações e mentes através de Cristo Jesus" (Filipenses 
4:6-7). 
 
Deus não te chamou para ser um pai perfeito. Ele chamou-te para ser um pai que ora. A melhor coisa que podes fazer pelo 
teu filho é orar por ele ou por ela. Pode ter um impacto positivo e duradouro no seu filho através da oração. 
 

"A oração efetiva e fervorosa de um homem justo (mulher) aproveita muito" (Tiago 5:16). 
 
 
Nota: Sheri Moisés e o marido, Robert, são representantes globais da UPCI na Rússia e na Estónia. Mudaram-se para Moscovo, Rússia, em agosto de 
2001, com o seu filho de sete meses, Anthony, para iniciar o seu trabalho.. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Cassidy e a Cruz 

Por Caronda Adams 
 

Um zygote begat um blastocisto; um blastocisto begat um embrião, e um embrião begat um adolescente! 
Decisões fortalecem ou devoram. 
 
Ocorreu um incidente em que Cassidy, a minha filha de 17 anos, invadiu uma regra em nossa casa, não um 
crime, algo muito mais brando numa escala de pecado cristão! Escrevi uma lista de queixas furiosas. Ela 
desiludiu-me, e eu ia "agueirá-la". 
No entanto, a Força Invisível bateu-me no ombro e sugeriu que eu ora antes de proferir o discurso 

azedo. É uma boa ideia.   Agradecida pelo lembrete, fiz uma pausa e rezei. Através de lágrimas e transparência, Deus 
reformou a minha lista. 
 

Deitei fora as minhas notas e comecei a seguir as suas notas. Usei cartões de índice para escrever muitos dos seus talentos. 
Depois, fiz uma pilha de notas a dar o nome da lista de desejos de Satanás para a vida dela. Com a minha atitude realinhada, 
liguei-lhe. Pedi-lhe para se encontrar comigo no Memory Gardens; Era um belo cemitério, não assustador. Ela consentiu. (A 
minha família sabia que eu frequentava este cemitério quando escrevia e lia.) 
 
Ela parou e eu estava à espera num banco de cimento debaixo de uma árvore. Ela juntou-se a mim, e eu tirei os cartões de 

 

 

 

 



índice de um saco delicado. 
 "Eu enumerei os seus talentos em notas." Entreguei-1 de cada vez. "São muitos presentes bonitos." Os nossos corações 
amoleceram enquanto refletimos sobre os seus talentos. 
 
Depois, tirei os cartões do mal do tecido fino. Roubei uma das suas cartas adoráveis. Dizia: "Voz". (É cantora.) Substituí-o por 
um cartão mau. Roubei outro cartão. Aquele que dizia "Sensibilidade". Substitui-o por um mau. Com lágrimas a descer-me 
pelas bochechas, peguei nos seus lindos presentes e substituí-os pelos feios cartões de índice do inimigo. Eu disse: "O Diabo 
vai roubar o adorável e deixar-te com os feios." O ladrão vem roubar, matar e destruir (João 10:10). 
 

Borrifos cor-de-rosa do seu poder derramados sobre nós.   Adorei este cemitério porque tinha uma cruz branca alta a vigiar 
as sepulturas. Perguntei-lhe se cantaria. Nós sinuosos para a cruz alta. "Então canta a minha alma, meu Deus Salvador para 
te..." ecoou através do ar. "Vim para que possam ter vida" (João 10:10). 
 

A melodia produziu uma glória que é impossível transmitir no jornal. Por causa da oração, Cassidy e eu aprendemos algo 
naquele dia que levarei para a minha sepultura.   Obediência begat uma verdade; a verdade begat uma conversa, e a 
conversa begat uma liberdade. 
"Sejam vós fazedores da palavra, e não apenas ouvintes" (Tiago 1:22). Ligar-se à oração significa fazer o que ele nos fala. 
(Cassidy é o pianista e líder de adoração no Faith Tabernacle hoje. Ela e o marido ensinam a classe juvenil onde destrói a 
escuridão com a luz da verdade.) 
 
Nota: Caronda e seu marido, Craig Adams, pastor em Hoxie, Arkansas. Tem mestrado em Inglês e BS em Educação e é professora de Inglês do liceu. 
Livros, borboletas e butterfingers são algumas das suas coisas favoritas.  

 

Deus está a fazer coisas poderosas! 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

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

