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Mães de Oração Internacional
Quem Somos… Desde 1999: Mães de Oração Internacional é composto 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 juntar-se-ão na primeira segunda-feira de cada mês para orarem
especificamente pelos seus filhos.
Três Prioridades da Oração...
1.
2.
3.

A salvação de nossos filhos (Isaías 49:25, Salmo 144:12, Isaías 43:5-6).
Que eles se apropriem da fé em uma idade responsável (I João 2:25-28, Tiago 1:25).
Que eles entrem no Ministério do Senhor da colheita (Mateus 9:38).

Orai sem cessar
Por Cheryl Craft
Lisa de oito anos de idade tinha exames marcados no hospital. Na noite antes dos testes,
sua tia teve um sonho no qual viu os médicos batendo em seu peito, para reanimá-la. Ela
acordou chorando e orando. Ela ligou a uma intercessora em sua igreja, contou o sonho, e
pediu oração. Elas oraram juntas, o resto da noite. Nas primeiras horas da manha,
receberam uma resposta. Os pais de Lisa haviam adiado os exames. Elas oraram até ouvir
de Deus.
Nós desistimos facilmente e muitas das vezes nos contentamos em deixar os nossos
lugares de oração antes mesmo de recebermos o que precisamos. Algumas situações
necessitam de mais tempo de oração do que somente algumas horas ou dia. Podem levar uma vida inteira.
Jesus deu-nos a chave para o sucesso da oração e encontramo-la em Lucas 11:5-13. A estória do amigo à
meia-noite mostra-nos como devemos pedir com coragem e persistência até recebermos o que desejamos. Ao
pedirmos continuamente não estamos superando a relutância de Deus, mas avançando através dos obstáculos
e lançando mão da vontade de Deus. Forças opostas, satânicas e mesmo humanas fazem o necessário para
nos demover mas isso faz com que nós avancemos em oração. Por isso devemos e podemos perseverar até
recebermos a nossa resposta.

1. A oposição de satanás (Daniel 10:12).
Daniel orou 21 dias por entendimento acerca do seu povo, Israel, que era cativo. Quando o anjo
chegou com a resposta de Deus, ele disse a Daniel que ele teve que enfrentar a oposição de
satanás, dai o seu atraso. Deus havia ouvido a oração dele desde o primeiro momento. Isso deverá
nos encorajar a persistir em oração até nós, também recebermos a nossa resposta.
2. Vontade humana.
Todos nós já oramos ou estamos neste momento a orar por nossos ente-queridos, nossos filhos,
vizinhos, cidades, ou nações. A vontade humana é envolvida. Deus não força as pessoas a servi-lo,
mas Ele pode fazer com que se sintam inconfortáveis o suficiente para reconsiderar suas posições
diante do Senhor. A lei do crescimento gradual reflecte o crescimento na vida espiritual. Se
entendermos este princípio de temporização, nós seremos encorajados a permanecer em oração.
Em êxodo 17:11, Moisés manteve a vara de Deus sobre o campo de batalha a fim de Israel conquistar a
Victoria. Enquanto Moisés mantinha a vara erguida, Israel vencia. Quando ele se cansava e baixava suas mãos
o inimigo prevalecia. Este é um exemplo perfeito da persistência em oração. Se nos preocuparmos o suficiente
para permanecermos em oração, Deus trabalhará a nosso favor, e nós veremos a batalha vencida.
Certamente muitas de nós estão trabalhando nesta área de persistir em oração. Nós oramos por um período de
tempo que achamos ser suficiente, mas não devemos permitir-nos estar satisfeitas com o suficiente. Ore até
obter resposta. Não importa o tempo investido.
Satanás talvez se oponha; vontade humana pode dificultar; mas se persistirmos em oração, receberemos as
respostas que procuramos. Como Paulo exortou aos tessalonicenses sobre a vontade Deus (1 Tessalon 5:1618), nós também podemos implementar suas palavras na nossa vida diária, "Regozijai-vos sempre, orai sem
cessar, em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus" (NVI).
Nota: George e Cheryl Craft são missionários para Europa/região Médio Oriente. Eles estiveram em missões durante quarenta e tres anos.
Ela faz parte da comissão de orarão e escreveu um livro sobre oração intitulado Mais perto de Deus. Eles têm duas filhas, Dana e Laura.

Deixai vir a mim as criancinhas
Por Darla Sherry
27 de junho de 2011 nasceu o nosso pequeno homem. No momento em que o vimos, nossos
corações derreteram e nos apaixonamos por ele.
Depressa minha mente foi bombardeada com questões e emoções que eu nunca antes havia
experimentado. Durante a gravidez nós havíamos feito muitas orações para que a nossa
criança caminhasse com Deus e o servisse de todo o seu coração. Ainda assim, não creio
que eu estivesse realmente preparada para os desafios que haveria de enfrentar. Não tinha a
mínima ideia de como nós haveríamos de ensina-lo, treina-lo e educa-lo de formas a temer a
Deus, mas eu sabia, eu queria isso de todo o meu coração.
As crianças são muito importantes para Deus. Jesus disse, " Deixar vir a mim os pequeninos e não os
impeçais, porque dos tais é o Reino de Deus" (Lucas 18:16). No Novo Testamento Jesus muitas vezes referiuse as crianças e até mesmo disse que nós deveríamos nos tornar como elas.
Como mães, é nossa responsabilidade de orar e jejuar pelos nossos filhos. É nossa tarefa dada por Deus de
ensina-los a Palavra, como orar e amar a Deus, Sua casa e Seus caminhos.

Como eu, talvez você se pergunte, "mas como? Que posso eu fazer?" Ou, talvez essa tarefa pareça tão grande
que você deixa passar o tempo, pensando irei começar mais tarde. Mães, o tempo é agora! Nós temos que
orar sem cessar pelos nossos filhos. Se nós orarmos, Deus há-de nos dar sabedoria. Tiago 1:5 diz “ e se algum
de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus."
Muitas vezes me senti exausta, frustrada e exasperada. Me perguntava, "estou fazendo algum bem? Como
lidar com isso? Que devo eu fazer? " São nestes momentos de oração que Deus deu-me luz ou direcção para
avançar. Ele deu-me perfeita paz.
Recentemente nosso filho esteve doente, e sua barriguinha doía muito. Ele chamou seu pai para o quarto e lhe
disse, "Papa, ore por mim!" começamos a orar, e após uns segundos, ele saltou, "Papa não! Tome autoridade
sobre a dor e mande-a embora!" Em momentos como esses o coração de mãe se regozija por saber que o
Senhor esta trabalhando mesmo que não possamos ver.
Nossas orações são importantes. Devemos falar com fé para suas vidas. Profetiza-los através da palavra.
Enquanto cozinhamos, oremos. Lavando a roupa? Ore. Esta a varrer ou a esfregar? Ore! Onde quer que esteja
não importa o que você esteja a fazer lembre-se de orar pelos seus filhos eles dependem disso e vale a pena.
Nota: Darla Sherry e seu esposo Jonathan Sherry, servem como representantes para a Turquia, Síria, Iraque, e Jordânia. O filho deles,
Karstan tem três anos de idade. Darla faz música, canta, e também serve como coordenadora de oração para Turquia e o Médio Oriente.
Ela é uma ministra licenciada pela IPUI.

Continue Orando
Por Kathren Upchurch
Para uma jovem mãe como eu tornava-se cada vez mais difícil ter tempo para orar. Meu
grande pastor, o reverendo James Johnson, e sua esposa, irmã Mimoth Johnson,
ajudaram me à ter maior percepção da oração e o significado de “orai sem cessar" (I
Tessalonicenses 5:17). Ambos têm recebido suas recompensas, mas esta estória
permanece sempre no meu coração. É um testemunho de como ser consistência n oração
pode fazer em nossas famílias.
Antes do irmão Johnson ser salvo, a irmã Johnson, como era seu habito diário, ajoelhou-se
perto de sua cama para orar. Sua filha, Johann ajoelhou-se respeitosamente junto de sua
mãe, mas seu irmão mais novo, James não o fez! Ele continuou deitado na cama ao lado
de seu pai.
Sua mãe disse: "Vem orar querido," mas ele permaneceu junto de seu pai. Seu pai finalmente o cutucou e
disse: “vá lá orar”," Ele prontamente respondeu a sua mãe, "homens não pousam para orar!"
Ela respondeu de volta, “claro que homens oram”. Mas James respondeu “meu pai não!” aquela declaração
condenou seu pai e possivelmente o levou a Deus. A irmã Johnson provou que através da oração constante e
sem cessar, podemos guiar nossa família a Deus.
tTalvez nos ocorra que orar sem cessar é estar o dia todo de cabeça prostrada. Eu acredito que quando Paulo
nos instruiu a orar sem cessar, foi com o propósito de nós acreditarmos continuamente por aquilo que oramos.
Nossas orações devem estar impregnadas em nossos corações de formas que venhamos a receber o que
pedimos.

Charles Spurgeon teve uma compreensão maravilhosa sobre I Tessalonicenses 5:17. Ele sugeriu que
olhássemos para os versículos acima e abaixo deste. “Regozijai-vos sempre”. Como poderei sempre me
regozijar? O apóstolo Paulo responde no verso seguinte.
Ore sempre! Quanto mais oração, mais regozijo e mais alegria. No entanto Paulo não parou por ai. Ele
continuou dizendo, "Em tudo dai graças." Quando nos regozijamos e oramos, nasce em nós a gratidão por
aquilo que temos e pelo que havemos de receber. A oração é cola que mantem a alegria e a gratidão juntas em
nossas vidas.
No desafio de educar os seus filhos a viverem para Deus, mantem-te firme naquilo que acreditas. Sê cheio de
alegria e regozijo. Mantém a oração em seu coração e mente sem cessar. Talvez você considere suas orações
triviais e insignificantes, mas nosso Deus anota e entesoura toda palavra, pensamento e acção de oração!
Nota: Kathern Upchurch serve como presidente do ministério de senhoras em Illinois. Casada com o amor da sua vida Roy, Eles têm
pastorado nos últimos 17 anos em Effingham, Illinois. Eles foram abençoados com três filhos e oito netos.

Do Editor
Deus está fazendo coisas poderosas!
Tem sido meu objective e visão desde que me foi pedido pela primeira vez para começar este boletim
que o mesmo estivesse 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, suaíli, húngaro e tagalo. Um agradecimento especial as irmã Dianna Tuttle e Jerolyn Kelley e
a equipa de tradutores que tornam este acontecimento possível a cada mês! Também o Reverendo
Don Hanscom esta trabalhando para traduzir para Urdu, Hindi, Tailandês, Tâmil, Cingalês e
Laociano! Mal podemos esperar para tê-lo em Polonês, romeno e Italiano.

	
  
Estão, sob a direcção da Irma Gwyn Oakes, Presidente do Ministério de Senhoras da Igreja
Pentecostal Unida Internacional
(IPUI), para melhor representar nossa missão de orar por nossos filhos ao redor do mundo, daqui para frente seremos
conhecidas como Mães de Oração Internacional. Estamos nos regozijando e pedindo a Deus que continue a abençoar este
Ministério de Oração. Mães de Oração Internacional, coordenadora e editora.
Debbie Akers

Por favor, envie relatórios de louvor e ideias para reunião de oração para:

MothersOfPrayerIntl@aol.com ou

debiakers@aol.com

Da Caixa de Correio
Louvado seja o Senhor irmã Akers, coisas maravilhosas estão a acontecer por causa do Mães em Oração.
Obrigada pelo seu incessável trabalho neste ministério. És uma bênção para o Reino de Deus. Bênçãos! -Pam
Dobbs, LM President, Mississippi

Da Argentina
I request to be on the list to receive the Spanish translations of (MOPI newsletter). Our ladies in Argentina wish
to receive from me the articles and testimonies published in Spanish. Thanks so much for your help. The
articles are always a great blessing. -Miriam Sponsler, Missionary, Argentina

31 Virtude Bíblicas para Orar por Seus Filhos (19-21)

19. Humildade -- "Deus, por favor cultiva em meus filhos a capacidade de mostrar verdadeira humildade para
com todos." (Tito 3:2)
20. Compaixão -- "Senhor, por favor reveste os meus filhos com a virtude da compaixão." (Col. 3:12)
21. Responsabilidade -- "Permita que os meus filhos aprendam a ser responsáveis, pois cada um deve levar a
sua própria carga." (Gal. 6:5)
Enviado por Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Usado com a permissão do autor.
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Desmascarado................................................... $10
Uma Clara Reflexao-a verdade sobre a arte corporal, Maquiagem, e jóias. Este
livro, Desmascarado, é uma sequencia de a menina de vestido e é coberto de
amor, uma forma de ajudar jovens senhoras a serem fortes em sua jornada no
caminho da santidade. Para encomendar ligue para 314.837.7300 e pergunte por
Jane Buford

	
  

