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Mães de Oração Internacional
Tem sido o meu objectivo e visão desde que me foi pedido pela primeira vez para começar
este boletim que ele esteja disponível em vários idiomas. Deus está abrindo muitas portas e
este boletim está agora disponível em inglês, espanhol, francês, alemão, holandês, português,
russo, grego, árabe, persa, checo e chinês, sendo que em breve estarão mais idiomas
disponíveis. Então, sob a direcção da Irmã Gwyn Oakes, Presidente do Ministério de
Senhoras da Igreja Pentecostal Unida Internacional (IPUI), para melhor representar a nossa
missão de oração pelos nossos filhos ao redor do mundo, daqui para frente vamos ser
reconhecidas como Mães de Oração Internacional. Estamo-nos regozijando e pedindo a
Deus que continue a abençoar este Ministério de Oração.
Debbie Akers, IPUI, Mães de Oração Internacional, coordenadora e editora.
Quem somos… Desde 1999, Mães de Oração Internacional, é composta por mulheres de todo
o mundo, que se reúnem na primeira segunda-feira de cada mês para unirem-se em oração
pelos seus filhos e pelos filhos da igreja local e da comunidade.
Nossa Missão… Estamos comprometidas com a preservação espiritual desta geração assim
como das gerações seguintes, mas também com a restauração espiritual das gerações
anteriores.
Nossa Necessidade… Mulheres dedicadas que irão juntar-se na primeira segunda-feira de cada
mês para orarem especificamente pelos 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 apropriem da fé em uma idade responsável (I João 2:25-28, Tiago 1:25).
3. Que eles entrem no Ministério do Senhor da colheita (Mateus 9:38).

Orando pela Armadura de Deus para os meus Filhos
Por Wanda Chavis
Com a Palavra de Deus como nossa Arma e a Oração como nossa munição, os nossos filhos
podem viver vitoriosos, superando a vida! Faça esta oração para o seu filho todos os dias e
tenha a certeza de que a Palavra de Deus não pode falhar!
Efésios 6:10-18 Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, e na força
do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
permanecer firmes contra as astutas ciladas do Diabo. Porque não é contra
carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as
potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes
espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto tomai toda a armadura
de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar
firmes.

Versículo 14: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e
vestida a couraça da justiça; Ore:
Senhor Jesus, eu Te agradeço pelo meu filho. Dá ao meu filho confiança de que Tu és para ele e
assim rejeitará aqueles que maquinam o mal contra ele. Senhor, eu oro por uma mente de
discernimento expondo quaisquer esquemas do inimigo. Aumenta o território do meu filho e
deixa-o sentir a Tua aprovação cobrindo o seu coração como um escudo. Não deixes que o
desejo de colocar em causa o evangelho o leve à perdição, mas dá ousadia para defender a
Verdade. Dá-lhe profundas convicções e alicerces morais para reflectir a Tua santidade. Protege
a nossa família à medida que lutamos contra o inimigo. Peço-Te Jesus que nenhuma arma
forjada contra o meu filho prospere. Coloca hoje os Teus anjos ao redor dele.
Versículo 15: Acima de tudo, tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do maligno. Ore:
Jesus, mantém o meu filho santo em todos os sentidos. Protege-o de espíritos enganadores,
especialmente quando ele está cansado e estressado. Dá ao meu filho amigos e mentores que
ajudem a fortalecer e proteger sua fé. Em nome de Jesus eu amarro o medo do fracasso na vida
do meu filho. Por favor não deixes que a sua fé seja prejudicada pela resistência diária que ele
enfrenta à medida que avança para a Verdade. Permite ao meu filho temer mais a Ti do que ao
homem.
Versículo 16: e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Ore:
Senhor, à medida que o meu filho passa tempo em oração, deixa que ele saiba o quanto Tu o
amas e que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Preserva o nosso tempo para a família e cobre a
nossa casa com paz. Dá ao meu filho aprovação na comunidade mas impede-o de se comparar
com os outros. Dá-lhe uma preocupação sincera pelas almas perdidas e livra-o da pressão dos
pares. Em nome de Jesus, eu ponho fim a todas as operações do inimigo contra o meu filho e
contra a nossa família.
Versículo 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus: Ore:
Deus, liberta a mente do meu filho de qualquer confusão. Que um espírito arrependido governe
sempre em sua vida. Agradeço-Te por trazeres a salvação completa para o meu filho numa tenra
idade. Peço-Te que ele receba a posse desta Verdade e que Tu o unjas com o óleo da alegria
em vez do pranto. Reveste-o com um manto de louvor em vez de um espírito de depressão.
Deixa que ele conheça os planos de prosperidade que Tens para ele, para que tenha esperança
e um futuro. Orienta os seus passos na Tua Palavra e endireita os seus caminhos. Abençoa o
meu filho quando está em devoção privada, dá-lhe discernimento e deixa a Tua Palavra tornarse a sua fonte de prazer. Usa o meu filho no ministério de Tua colheita - ensinando as suas
mãos a lutar no Espírito - por meio da Tua Palavra.
Versículo 18: Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando
nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos; Ore:
Senhor Jesus, eu oro por esta protecção sobre o meu filho. Solta a protecção e bênção de Isaías
58:8 sobre ele. "Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a
tua justiça irá adiante de ti, e a glória do SENHOR será a tua retaguarda".
Em nome de Jesus!
Nota: Wanda cresceu numa casa missionária local. Ela casou-se com Jeff L. Chavis em 1975 e ministrou ao seu lado,
pastoreando uma igreja multicultural / militar por mais de 25 anos. Ela deu aulas em casa aos seus três filhos, Brocc,
Cortt e Kyle (agora, todos envolvidos no ministério a tempo integral) e em seguida, formou-se em 2012 com um Bacharel
em Medicina Alternativa. Agora, ela acompanha o seu marido no ministério a tempo inteiro e é a Presidente das
Senhoras do Distrito da Carolina do Norte. Wanda é muito procurada para falar em Conferências de Senhoras e é uma
autora talentosa. Ela tem uma relevância especial para a Parsonage Women (esposas e filhas de pastores) e é uma
mentora pessoal para dezenas. Seu site: www.wandachavis.com.

Uma Parábola
Por Orvada Churchill ‘
Efésios 6:11-18
Certa vez, numa pequena aldeia rodeada por dragões famintos, viviam duas
famílias lado-a-lado na extremidade de uma escura e profunda floresta. Em cada
uma dessas duas casas viviam uma mãe, um pai e um filho. Ambas as famílias
sabiam sobre a existência dos dragões e sabiam que todos os dias eles deviam
estar vestidos com uma boa armadura. Todos os dias, as mães olhavam pelas
pequenas janelas para ver se conseguiam ver qualquer um dos dragões, mas os
dragões eram pequenos e capazes de se esconder nos arbustos. Nenhuma das mães conseguia
ver qualquer perigo, mas elas tinham sido ensinadas que a sua armadura devia estar preparada,
mesmo que elas não conseguissem ver os pequenos dragões.
Cada filho cresceu e cresceu, até que chegou o dia em que cada um precisou sair de casa para
ir para a escola da aldeia. E que dia era este, já que cada menino saiu de sua casa, totalmente
revestido com a sua armadura, para ir para o mundo por si mesmo pela primeira vez. As mães
radiantes viram seus pequenos homens afastando-se delas para enfrentar o dia por conta
própria.
Todas as manhãs, os pais levantavam-se de madrugada, para ir para a floresta profunda para
cortar lenha para a aldeia. E todas as manhãs, as mães acordavam os seus filhos e juntos
colocavam cuidadosamente a sua armadura antes de fazer qualquer uma das tarefas matinais
ou mesmo antes de comer o pequeno-almoço. Mas uma das mães começou a ficar na cama um
pouco mais durante o frio e longo inverno. O pai saía, e com pouco tempo de sobra, a mãe
saltava da cama e rapidamente alimentava o seu jovem filho e ao acaso colocava a sua
armadura, e colocava-o para fora da porta para o novo dia que começava. Na verdade, ela
estava indo para a cama cada vez mais cedo, em vez de lubrificar e polir a armadura para toda a
família. As armaduras estavam ficando enferrujadas e tortas, e o menino foi rapidamente ficando
maior do que a sua armadura. Ela realmente precisava tratar do problema da armadura, mas ela
tinha tantas tarefas para fazer…
A mãe da casa ao lado também tinha muitas tarefas, de modo que a reparação da armadura
tinha que ser feito à noite, enquanto o menino dormia. Ela cuidadosamente afiava a sua espada,
e certificava-se que as solas dos seus sapatos estavam fortes e cuidadosamente martelava as
mossas do seu escudo e do capacete. Os protectores do peito e das costas eram
cuidadosamente inspeccionados antes de ela ir para a cama de madrugada. Então, todas as
manhãs, ela levantava-se com o seu marido e eles inspeccionavam a armadura um do outro
antes de acordar o menino. Quando o tiravam da cama, eles vestiam-lhe cada peça da armadura
cuidadosamente, lembrando-lhe como deveriam ser usadas caso ele precisa-se de protecção
contra os pequenos dragões. A mãe também instruiu o menino sobre como manter a sua própria
armadura, no caso de ela não conseguir fazê-lo.
Os pequenos dragões também foram crescendo e tornando-se mais ousados. Eles já não se
escondiam no mato, mas agora começavam a perseguir os meninos. O primeiro menino contou
à sua mãe, e ela respondeu rispidamente: "Bem, então, corre mais rápido!" O segundo menino
também contou à sua mãe, e ela respondeu: "Então eu vou ser mais cuidadosa para me
certificar de que a sua armadura está apertada e forte, e pela manhã vamos ter mais cuidado
para vesti-la da forma correcta! "
Os dragões, encorajados pelo tropeço do primeiro menino sobre os seus sapatos esfarrapados,
começaram a arranhá-lo. Mentira, um dos dragões, foi capaz de arrancar a sua protecção das
costas, enquanto Infiel, outro dragão, foi capaz de arrancar o seu escudo e atirou-o para longe.

Injusto, um dragão feio e cruel, foi capaz de chegar por trás e remover a sua protecção do peito.
Agora, o menino ficou apenas com uma espada enferrujada e seu capacete. Ele atacou assim
que pôde, mas a espada era muito maçante e enferrujada para conseguir fazer algo de bom com
ela, e então ele atirou-a para longe na sua derrota. Quando ele abaixou a cabeça, o capacete
caiu e rolou para longe. Quando a brincadeira dos dragões acabou, eles foram-se embora em
busca de outro pequeno para o atormentar até à derrota.
O segundo menino, que tinha visto os dragões chegar e estava bem preparado para eles, foi
capaz de usar sua espada e fugir dos pequenos dragões traquinas.
Houve grande lamentação na primeira casa naquela noite à medida que a mãe e o pai tentavam
cuidar de todas as feridas colocadas no corpo e na alma de seu filho. A mãe determinou que,
quando o menino conseguisse voltar a andar pelos seus pés, ela não voltaria a negligenciar a
sua armadura. Ela ficou muito feliz pois a mãe da casa ao lado, apesar de estar muito ocupada,
veio para ajudá-la a polir e reparar a armadura de seu filho.
Nota: Orvada Churchill foi professora no ensino público e no ensino privado, e desde 1966 é professora em casa. Ela é
esposa de um pastor há 45 anos, e está alegremente dedicada a orar por seus filhos, noras e genros, e seis netos
maravilhosos. Orvada também é Presidente do Ministério de Senhoras do Alaska / Yukon e é uma talentosa autora e
oradora.

A Mãe do Filho Pródigo
Onde estava a mãe do filho pródigo
Naquele dia, há tanto tempo?
Quais eram os seus pensamentos
E quais eram os seus medos
Enquanto ela o observava voltar-se para ir embora?
Quantas vezes, no escuro da noite
As lágrimas deslizaram pelo seu rosto?
Será que ela saiu da cama
E caiu sobre os seus joelhos,
Apenas para orar para que o seu filho estivesse a salvo?
Como foram os dias em que ela não sabia?
Ele estava vivo? Ele estava confortável? Ele estava bem?
Quem eram os seus amigos?
E onde é que ele dormia?
Havia alguém lá, que lhe poderia dizer?
Mas, oh, naquele dia em que ela olhou para a estrada
Como ela tinha olhado desde que o seu filho partira,
Será que o amor indescritível inundou a sua alma?
Será que ela chorou?
O que ela disse?
Eu penso que quando o pai acolheu seu filho
E o rapaz cumprimentou o seu irmão,
Os criados fizeram um percurso
Para ele entrar na porta
E nos saudosos braços de sua mãe.
Autor Desconhecido
Enviado por Brenda Bowley

Links para Ministérios
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Relatório de Louvor
Depois de 20 anos afastado, um dos nossos "filhos" veio à igreja com a sua mãe numa manhã
de domingo. Ele recebeu o Espírito Santo e foi baptizado em nome de Jesus! Obrigado
Wanda por nunca desistir de seu filho mais velho Terrence. Wanda M. é a coordenadora de
DOZ / Mães de Oração Internacional no Templo de Cristo
Joyce R. e Karen S., PHX AZ, Pastor G. Hogan

Ideia para Reunião de Oração
Durante o nosso encontro de Mães de Oração Internacional, fizemos uma 'Caminhada de
Oração' em torno do Departamento da Escola Dominical da nossa igreja. Entramos em cada sala
de aula e oramos para que cada aluno tenha amor pelas coisas de Deus e para Deus abençoar
e incentivar cada professor.

Citação

Até que Deus abra a próxima porta … Louva-o no corredor!
Do Editor
Deus está fazendo coisas poderosas!
Por favor, envie Relatórios de Louvor e Ideias para Reuniões de Oração
para: MotherOfPrayerIntl@aol.com ou debiakers@aol.com

Debbie Akers

Um agradecimento especial aos muitos tradutores e revisores. Obrigado a
todos pelo vosso empenho e paixão pela obra de Deus e por este
Ministério de Oração!

A Rapariga de Vestido..................................... $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
Que emoção! Finalmente, um livro escrito apenas para raparigas - um
livro sobre a importância e a beleza da santidade. A Rapariga de
Vestido nos ajuda a perceber por que é importante tomar uma posição
no mundo de hoje sobre modéstia e pureza. Os autores fazem uma
excelente abordagem sobre a forma como a Bíblia nos ensina a andar,
falar e se vestir.
Contacte Jane@UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 para fazer o seu pedido!

