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Mães de Oração Internacional
Tem sido o meu objetivo e visão desde que fui perguntado primeiro a este boletim de
notícias que estar disponível em vários idiomas. Deus está abrindo muitas portas e este
boletim está disponível em Inglês, Espanhol , Francês, Alemão, Holandês , Português,
russo, grego , árabe e Frasi com mais em breve . Então, sob a direção do Irma Gwyn
Oakes, UPCI Ladies Ministérios Presidente, para representar melhor a nossa missão de
oração para os nossos filhos ao redor do mundo , daqui para frente vamos ser
conhecida como Mães da Oração Intl . Estamos regozijo e pedir a Deus que continue a
abençoar este ministério de oração . - Debbie Akers , UPCI , Mães de Oração Intl,
coordenador e editor.
Quem somos. . . Desde 1999 : Mães de Oração Intl . é composta de mulheres em todo

o mundo , que se reúnem na primeira segunda-feira de cada mês, para unir-se em
oração focada para os seus filhos e os filhos da igreja local e da comunidade.
Nossa Missão . . . Estamos comprometidos com a preservação espiritual desta geração
, e para além da restauração espiritual de gerações anteriores.
Nossa Necessidade . . . Mulheres comprometidos que irá juntar-se juntos na primeira
segunda-feira de cada mês e rezar a oração focada para seus filhos.
Três Prioridades da oração ...
1 . A salvação de nossos filhos (Isaías 49:25 , Salmo 144:12 , Isaías 43:5-6 ) .
2 . Que eles se apropriar da fé em uma idade responsável (I João 2:25-28 ; Tiago1:25 ).
3 . Que eles entram no ministério da messe do Senhor (Mateus 9:38) .

A Oração Que Eu Quase Esqueci
Do Randa Chance
É segunda-feira de manhã ea casa Chance é um início caótico. O cão
está latindo desesperado para ser solto ea torrada está queimando. Meu
filho está prestes a se atrasar para a escola se eu não levá-los
corporalmente para o carro. Enquanto repreender um Gage soluçando
por ter perdido os óculos e sapatos pela milésima vez e lembrando
Devon para trazer a lição de casa, eu ouço o meu 3 anos de idade, a voz
de Benjamin e eu congelar. “Mamãe, você se esqueceu de orar."
Eu olho para baixo em brilhantes olhos azuis. Sua boca é coberta com
chocolate uente e seu cabelo está apontando para cima. E ele espera
por mim para reunir as tropas e orar.
Ele parece tão preocupado agora como ele fez quando assumiu a Comunhão na
igreja recentemente. Essa foi a primeira vez para ele. Ele ficou fascinado com as
Hóstias e suco de uva. A santidade profunda que permeou o quarto dia que foi
empurrado quando vi que Benjamin teve a pequena xícara sugado até a boca e
estava selando -a com os lábios franzidos fora como um pato .
A Ceia do Senhor é uma ocasião sagrada , cheia de cerimônia e reverência , mas
cada dia, há breves fragmentos de espaço em que eu possa derramar a lembrança
do corpo e sangue de Cristo para os meus filhos . Nós não saborear em copos de
dedal de tamanho ou comer pequenos quadrados de pão duro , todas as manhãs ,
mas nós temos o nosso próprio ritual. Nós se amontoam e agradecer a Deus por Seu
sacrifício . Agradecemos a Ele por ter providenciado para nós e louvá-lo por cuidar
de nossas necessidades. Nós pedimos a Ele para guiar o nosso dia, peça a Ele para
nos proteger e nos ajudar a amar os outros .
Às vezes, nosso sacramento é um pouco de um espetáculo. Quando oramos , eu
espreitar através pálpebras parcialmente abertas e ver um drama silencioso que está
sendo jogado fora. Seus olhos estão fechados no que diz respeito , mas Gage e

Devon estão envolvidos em uma batalha com o outro. Pé-de- Gage mói lentamente
na inicialização do topo da Devon como cotovelo de Devon escavações em caixa
torácica de Gage , e suas bocas esticar em amplas caretas de dor. E Benjamin ,
geralmente o instigador de tudo o que é profano na nossa casa , é alheio à luta e
silenciosamente bocas sua própria oração junto comigo . Eu intervir e separá-las e
acabamos orando e paz reina novamente. E que a oração é tão importante como o
tempo gasto de joelhos em trabalho de parto .
Eu orar para os meus filhos todos os dias , mas tenho que fazer mais do que isso.
Devo ser encontrados fiéis em ensinar meus filhos a orar e desenvolver sua própria
admiração e sentimento de temor em seu relacionamento com o seu Criador . E
assim eu plantar a semente , todas as manhãs e à noite, a primeira ea última do dia,
e, juntos, descobrir a santidade de Deus nos pequenos momentos e Ele traz
tranquilidade para nossas almas.
Nota: Randa é a esposa de Shane Chance e mãe de Devon, Gage e Benjamin . Ela é um orador e autor
de conferência e tem uma paixão por ajudar os outros a encontrar a cura do seu passado e descobrir o
seu verdadeiro valor e chamada em Cristo . Randa e seu marido, Shane, pastor do Santuário de San
Antonio.

Grande é A Tua Fidelidade.
Do Jamie Albritton
O sofrimento afeta a todos : fraco e forte, educado e sem instrução,
ricos e pobres, e sim, mesmo justa , bem como injusto . Às vezes, os
justos parecem sofrer ainda mais do que os injustos . O salmista ,
um homem segundo o coração de Deus, nos assegurou em Salmos
34:19 que " Muitas são as aflições do justo, . Mas o Senhor o livrou
de todos eles"
A Bíblia está cheia de tristezas e sofrimentos . De Gênesis a
Apocalipse , houve numerosas guerras , perseguições , fomes e
doenças, com ambos os pecadores e santos no fim de recepção de
dificuldades extremas. Deus testifica que Jó é um homem íntegro e reto , no entanto ,
Jó experimentou um ataque satânico que a maioria de nós não pode compreender.
Deus não encontra a falha com a fé de Jó , mas por algum motivo, Deus permitiu a
Satanás realmente movê-lo contra o seu servo ! (Jó 2:3)
Há momentos em que Deus nos permite passar pelas águas e pelo fogo . No
entanto, muitas vezes deixamos as águas , rios e provas de fogo nos roubar
entendimento de que não importa o que suportamos , somos Dele e Ele é nosso !
Isaías 43: 1-3. , " ... Não temas, porque eu te remi; eu o chamei pelo nome , tu és
meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo , e quando você passar por
pelos rios, eles não te submergirão Quando você andar através do fogo, você não
será queimado ; . as chamas não arderá em ti ... "
Ele nunca prometeu que nunca iria passar por aflições .... Mas Ele prometeu que Ele
estaria com a gente! Há momentos em que Deus nos oferece instantaneamente,
mas há também o grande milagre de 'a' .
É nesses momentos quase insuportáveis , a prova da vossa fé, a cova dos leões , e
em que sete vezes mais quente fornalha de fogo - que você venha a conhecê-lo ea

sua lealdade inegável ! Eu vim a entender que nós crescemos a conhecê-Lo eo
poder da Sua ressurreição, através da comunhão dos seus sofrimentos . Sua
fidelidade é realmente em exibição durante o mais duro dos tempos !
Então, por que Deus permite aflições para vir contra nós? Primeiro de tudo, Deus
permite que as pessoas sofrem , a fim de trazê-los para um lugar de quebrantamento
necessário para a salvação . Salmo 119:67 diz: " Antes de ser afligido andava errado,
mas agora guardo a tua palavra. "
Em segundo lugar, Deus nos permite sofrer para que possamos aprender a ser
obediente. Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu .
(Hb 5:8).
Além disso, o espinho de Paulo nas ofertas de carne entender que o sofrimento
permite que a força de Cristo flua através de nós mais livremente. " E ele me disse: A
minha graça te basta, porque , porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza ...
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades , nas
perseguições, nas angústias por amor de Cristo : para quando eu sou fraco, então é
que sou forte . " ( II Cor.12 : 9 )

Finalmente, Deus permite o sofrimento para que possamos consolar outros que
sofrem . " Bendito seja Deus ... que nos consola em toda a nossa tribulação, para
que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia ... " (II
Coríntios. 1:3,4 )
É vital durante os tempos de aflição para pedir a Deus " O que você está tentando
realizar em mim ? "
Clamor do nosso coração deve ser ", muda-me , molda-me , Shape ME para a glória
do teu reino " , sabendo que não importa o que a aflição que você passar, Jesus
ainda te ama, Ele é fiel, e que Ele nunca vai deixar você nem te desampararei.
Nota: Jamie Albritton e marido , Greg , pastor em Loveland , Colorado, e são os orgulhosos pais de
Emrie , Edyn e Creed. Jamie ama ensinar a palavra de Deus e servir aos outros. Ela atualmente serve
como esposa de pastor para os pentecostais de Loveland e senhoras Ministério presidente para o
estado do Colorado.
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Relatório de Louvor
Ontem recebi uma mensagem do meu filho , não havia um relatório de um homem
carregando uma arma no campus , a escola estava em confinamento. Por favor, ore !
Fiquei alarmado e perguntou outros a se juntarem a mim em oração ! As autoridades
agiram de forma decisiva e rapidamente para prender o suspeito . Ele tinha duas
armas para ele, um rifle no carro com várias revistas completas. Felizmente ,
ninguém foi prejudicado! Lockdown foi levantada depois de várias horas de
funcionários considerado o campus seguro. Após novas reportagens , sala deste
jovem em casa realizou milhares de cartuchos de munição e recortes de notícias de
cinema atirando no ano passado , no Colorado.
Hoje o Senhor me fez lembrar do meu filho e seu primo, que a cada semana tem um
estudo bíblico sobre este campus. Eles tiveram apenas alguns novos visitantes e,
muitas vezes , é apenas os dois , para que ter esse tempo para orar. Às vezes
parece que o meu filho que não há muita coisa acontecendo, mas agora refletir sobre
este evento , eu não posso ajudar, mas acredito que Deus interveio de uma forma
grande ! E o seu esforço , vontade e oração tem feito muito !
( Este relatório louvor é sobre o que ocorreu na Universidade de New Haven , West Haven, Connecticut
3 de dezembro de 2013) , Nina Johnson

Idea Reunião de Oração
Conferência de Oração, Tucson, Arizona

Orar de nossas crianças!

Citação
Para ser um cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar.
-Martin Luther

A partir da caixa de correio
Obrigado por seu trabalho altruísta em posição até este ministério. Ele tem feito a
diferença em muitas vidas. Nossa igreja tem sido abençoada mais e mais através
das orações de nossos fiéis segunda à noite orando mães.
-Orvada Churchill, AK-Yukon Senhoras Ministérios Presidente

Do editor

Debbie Akers

Deus está fazendo coisas poderosas!
Por favor, envie relatórios louvor a: doz@aol.com ou
debiakers@aol.com
Um agradecimento especial aos muitos tradutores e revisores. Obrigado
a todos por sua carga e paixão pela obra de Deus e esta oração
Ministério!!

Orar a Palavra Efetivamente $ 14,95
ISBN-13: 9780757729676
Promessas para todas as situações da vida são encontrados no
Word? Deus. Aprenda a orar a Palavra e ser eficaz em suas
orações. Este livro abrangente vai despertar o seu desejo de
procurar mais das promessas de Deus. Spiral obrigado a colocar
o plano para o uso em casa, em caminhadas de oração ou na
sala de oração na igreja.
Chamada Jane @ UPCI senhoras Ministérios 314-837-7304 X 412 para fazer
seu pedido!
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