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Mães de Oração Internacional
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 apropriem da fé em uma idade responsável (I João 2:25-28, Tiago 1:25)..
3. Que eles entram no ministério da messe do Senhor (Mateus 9:38).

Oração Para a Volta à Escola
Por Debbie Akers
Este mês, muitos de nossos filhos vão voltar às salas de aula a ser educados e treinados em
habilidades sociais. Isso é uma coisa maravilhosa e muito necessário. Mas cada vez mais as
nossas escolas estão se tornando zonas de perigo.
No ano passado, a escola secundária da minha neta foi colocado em confinamento como um
homem desconhecido violou a segurança de alto nível de sua faculdade-prep Academia. A
mídia está cheia de incidências semelhantes em todo o mundo, alguns com resultados
trágicos.
Toda vez que ouço de uma dessas circunstâncias, -me de como a minha mãe teria nos ajoelhar para
breve oração todos os dias antes de sair para a escola. A oração é essencial e tem PODER!

Convidamos todas as mães ao redor do mundo para se juntar a mim a cada dia e respirar uma oração de
segurança para os nossos filhos como eles vão para a escola no próximo ano. Sinto que Deus colocou isso
no meu coração e eu sei que Ele é capaz de proteger e manter os nossos filhos do mal!
O SENHOR te guardará de todo o mal: ele guardará a tua alma. Salmos 121:7-(KJV)
"O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;.
O Senhor levante o Seu rosto sobre ti e te dê a paz" "-Números 6:24-26 (NVI)

Ensina a criança
Por Adena Pedigo
Em 31 de maio de 2014, meu filho mais novo se formou no colegial. Meu marido, Tim, teve a
honra de falar em sua cerimônia de formatura. Em uma de suas ilustrações, ele declarou:
"Uma criança do jardim de infância através de décimo segundo grau vai gastar 2.160 dias, ou
18.900 horas, de sua vida aprendendo na escola."
Esse pensamento golpeou uma corda dentro de mim-18, 900 horas de aprendizagem de
línguas, matemática, ciências, história, literatura, arte, música, e assim por diante. Isso me
fez questionar: "Quantos um-em-uma hora tem que passei a ensinar-lhe as coisas de Deus?"
Eu tomei os meus filhos para a igreja. Tivemos devoções familiares, momentos de oração, e
fala sobre as coisas de Deus e como ser um bom cristão desde que nasceram. Mas, se eu
tivesse sequer começado a dedicar 18.900 horas para os meus filhos? Eu poderia ter feito mais?
"Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças E
estas palavras, que eu hoje te ordeno, estarão no teu coração:. Tu, pois, ensiná-los diligentemente até teus
filhos, e te falar deles quando te assentares em tua casa, e quando tu andando pelo caminho, e quando te
deitares e ao levantar-te "(Deuteronômio 6:5-7).
Vivemos em um momento em que é ainda mais premente para orar, e ensinar nossas crianças sobre as
coisas de Deus. Nós não podemos confiar exclusivamente em líderes da igreja para ensinar nossas crianças
sobre as coisas espirituais. Como pais, devemos ensinar nossos filhos. Devemos dedicar tempo para o seu
crescimento espiritual.
As crianças de hoje querem uma resposta para a pergunta: "Por quê?
"Por que nós acreditamos que há um só Deus?
Por que Atos 2:38 a pedra angular da nossa fé?
Por que é a santidade essencial?
Somos admoestados: "Sede sóbrios, vigiai, porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, velava
sobre, buscando a quem possa tragar" (I Pedro 5:8). Eu não quero que o diabo para ter meus filhos e estou
certo de que você não quer. É nosso dever ensinar-lhes os perigos e armadilhas de viver uma vida sem Deus
no seu centro. Devemos ser diligentes em ensinar, orientar, e orando por nossos filhos.
"Ensina a criança" (Provérbios 22:6) é uma frase que é jogado em torno de tão casualmente às vezes, mas ele
carrega uma grande responsabilidade para todos os pais. Paciência é uma viagem séria. Somos
admoestados: "Sede sóbrios, vigiai, porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, velava sobre,.

Vamos ver os nossos filhos recebem diplomas, andou pelo corredor do matrimônio, e alcançar muitos outros
objetivos na vida. No entanto, o maior triunfo dos pais que podemos experimentar é ser capaz de dizer, junto
com o apóstolo João: "Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade" (III João 4
KJV).

Nota: Adena Pedigo é Ministérios Presidente Indiana Ladies. Ela e seu marido, Tim, são os pastores auxiliaries
do Calvário Tabernáculo em Indianapolis, pastoreada pelo reverendo Paul D. Mooney. Ela é abençoada com
dois filhos, Maci e Georgeon Pedigo.

A Lição Mais Importante
Por Darla Dillon
Fui chamado para executar várias tarefas em minha vida, mas nenhum é tão
importante quanto a criação dos
meus filhos. Quando nosso primeiro filho nasceu, ela veio sem um "manual" ou "como
fazer" lista. Meu marido
e eu tive que tirar um dia de cada vez, um desafio de cada vez, e aprender como nós
fomos.
As Escrituras nos diz em Provérbios 22:6 "Instrui o menino no caminho em que deve
andar,. E até quando
envelhecer não se desviará dele" Entre o nascimento ea idade adulta, temos um curto
espaço de tempo para
treinar nossos filhos a compreender Deus e as coisas de Deus, para moldar suas vidas que, se não
imediatamente, em algum momento eles vão servir a Deus.
Todos os dias temos de aproveitar ao máximo esse curto espaço de tempo que nos é dado. Devemos cuidar
dos thigs mais importantes em primeiro lugar, e permitir que outros a seguir como podem. Nós nunca terá
tempo para se encaixar em tudo o que gostaríamos, por isso temos de escolher as coisas que irão impactar
suas vidas mais.
Embora haja muitas coisas que poderíamos mencionar que influenciam nossas crianças, eu acredito que é o
mais importante. É a lição que ensinamos com nossas vidas.
Foi dito: "Nossas ações falam mais alto do que nossas palavras." Isso é tão verdadeiro. Quando nossos filhos
crescem e amadurecem, nós expô-los a muitas influências da vida cristã - a freqüência à igreja, a Palavra de
Deus, escola dominical, um estilo de vida piedoso, e muito mais. Eles irão medir o que ouvem por aquilo que
vêem em casa. Nós validar o que eles são ensinados modelando-o em uma base diária na frente de seus
olhos atentos.
Como exemplo desses princípios, ensinamentos e prioridades fornecer as melhores lições que podemos
oferecer. Nós demonstramos isso através de:
• Desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
• Amar a Palavra de Deus.
• Demonstrar a importância da oração.
• Fazer a freqüência à igreja e as coisas de Deus uma prioridade.
• Respeitar a igreja, sua liderança e seu povo.
• Fazer escolhas certas nas coisas que fazemos (ou não).

"Vós sois a nossa carta (carta), escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens (e as
nossas crianças)" (II Coríntios 3:2).
Nota: Darla Dillon é uma esposa, pastores esposa, mãe de três filhos, a babá de três + um a caminho.Ela também servir atualmente como
os Presidente de Ministerios da Senhoras em Columbia Distrito britânico.

Nunca Se Esqueça Dos Três Poderosos Recursos Que Você Sempre Tem Disponível
Para Você: Amor, Oração e Perdão. -H. J. Brown, Jr.

Por Editor

Deus Está Fazendo Coisas Poderosas!
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, farsi, checo, chinês, Swahili, húngaro e Tagalog. Um
agradecimento especial a Sisters Dianna Tuttle e Jerolyn Kelley ea equipe de tradutores que fazem isso acontecer
a cada mês! Além disso, o Reverendo Don Hanscom está trabalhando para traduzir em urdu, hindi, tailandês,
Tamil, cingaleses e Laos! Então, sob a direção de Irmã 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

Debbie Akers

Por favor, envie relatórios louvor e oração Idéias reunião para:
MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

Mães de Oração Intl Relatório da França
Olá, gostaria de agradecer-lhe pela qualidade deste boletim. Eu compartilhá-lo com as mulheres nas duas igrejas que nós
pastor, e eles olham para a frente a cada mês. Atualmente, estou usando Inglês, francês e russo. Estou muito feliz de ver
que ele é agora disponível em Filipino, também!
Deus te abençoe - você é uma bênção para senhoras cristãs em todo o mundo! -Sis. Darla Brochu, a esposa de pastor,
França

Mães de Oração Intl Relatório da Venezuela
Irma Akers,
Saudações em nome de Jesus. Nossos senhoras aqui na Venezuela está animado com a mãe do de Oração e eles
começaram a ter reuniões especiais aos sábados com as mães para orar por seus filhos. Então eu tento a cada mês para
enviar o Espanhol versão para as mulheres que estão na liderança aqui, para que possam dar às esposas ministros que
estão no comando de cada um dos seus congregações.
Obrigado. -Sis. Gail Burton, Missionaria para a Venezuela

Relatórios de Louvor
Estou muito feliz e agradecido a minha neta, Madison Akers, (foto à esquerda) foi batizado no último domingo à noite! (6 de
Julho de 2014), Debbie Akers

Nossa igreja está se regozijando e dando graças por mão da proteção de Deus sobre um dos nossos jovens senhoras esta
últimos quinta-feira, 5 de junho. Graça atende Seattle Pacific University, no centro de Seattle, onde um homem entrou no
campus, entrou em um centro de estudante, e começou a atirar. Infelizmente, antes que ele foi subjugado por um
estudante, 3 foram baleados e um morreu mais tarde no hospital. Graça disse-nos, teve o atirador veio ao campus no dia
anterior ou no dia seguinte, por causa de seu horário de aula, ela teria sido ali mesmo no centro da estudante no momento
do tiroteio. Ela também nos contou como seu próximo grupo de amigos estavam todos em lugares diferentes no campus,
ou ido para casa, como ela era, em vez de estar no centro da estudante na época. Imediatamente me lembrei de ouvir sua
mãe em profunda oração de intercessão durante a nossa reunião de oração MOPI apenas alguns dias antes!
Queremos também agradecer, Senhoras da Igreja Pentecostal Unida, para a ligação em conjunto durante o dia / noite
da oração. À medida que mais informação foi liberada sobre o atirador, percebemos que havia tantas maneiras que
poderia ter sido ainda mais devastador para os jovens de nossa cidade, nas universidades e escolas muitos campi que
temos, do que era. Não há dúvida de Oração fez a diferença para uma de nossas filhas! - Leah Seagraves, esposa do
pastor, Seattle, WA

31 Virtudes Bíblicas Para Orem Por Seus Filhos (13-15)
13 Pureza -. "Criar neles um coração puro, ó Deus, e deixar que a pureza de coração ser mostrado n suas
ações." (Salmo 51:10)
14 Bondade -. "Senhor, que os meus filhos sempre tentar ser gentis uns com os outros e com todos os outros."
(1Thess. 5:15)
15 Generosidade - ". Grant que meus filhos podem ser generoso e disposto a compartilhar, e assim
acumularão um tesouro para si mesmos como uma base sólida para a vindoura." (1 Tm. 6:18-19)
Enviado por Gwyn Oakes. Direitos de autor Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Usado com permissão do autor.

Ligações Ministério
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

Memorial das Mães

Digitalizar código QR para obter informações
sobre Mães Memorial

