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Ele É Fiel 
Por Alice Wright  

"Saberás, pois, que o SENHOR, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança 
e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus 
mandamentos..."  (Deuteronômio 7: 9) 
  
A palavra fiel significa que alguém está firme em sua fidelidade. Sua palavra é 
dada com uma garantia forte ou é comprometida. 
 
Aprendemos a confiar no caráter de uma pessoa por conhecê-la. Temos de passar 
algum tempo juntos para o nosso relacionamento se desenvolver. O mesmo 

acontece com Deus. Tempo gasto em Sua Palavra e oração desenvolve nossa confiança Nele. Eu 
tenho tido um relacionamento com Deus por cinquenta e cinco anos. Ele nunca falhou em manter a 
Sua Palavra em minha vida. Mateus 24:35 declara: "Passará o céu e a terra, porém as minhas 
palavras não passarão." 
  
Quando nosso filho mais jovem tinha nove meses de idade, ele foi queimado severamente na perna 
e braço. Na manhã do acontecimento, meu marido não estava em casa, portanto eu levei meu filho 
para o hospital. Quando meu marido voltou para casa e nós não estávamos lá, ele sabia que algo 
estava errado. Ele começou a orar. Enquanto orava, o Senhor falou com ele dizendo que tudo iria 
ficar bem. Ele não tinha ideia do que significava essa promessa. 
 
No dia seguinte, levamos o nosso filho ao médico. Ele disse-nos que as queimaduras eram de 
segundo e terceiro grau e exigiria enxertos de pele. Fomos para a igreja e pedimos para os membros 
orarem. Meu marido disse-lhes o que Deus lhe tinha dito. Ele também afirmou que acreditava que 
não haveria enxertos de pele por causa da palavra que Deus lhe disse. 
 
Quando voltamos para o médico para agendar os enxertos de pele, ele estava totalmente espantado. 
Ele perguntou: "O que vocês fizeram?" Foi uma resposta muito fácil. Deus havia falado que tudo iria 
ficar bem. Ele é fiel à Sua palavra. Nosso filho não tem cicatrizes em sua perna e apenas uma 
pequena cicatriz em seu braço - um lembrete da fidelidade de Deus. 
 



"Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo 
ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá?" (Números 23:19). Quando Deus fala, 
temos a garantia de que acontecerá. 
 
Podemos ter fraquezas, mas Deus tem poder. Podemos ter pecado, mas Deus oferece graça. 
Podemos falhar, mas Deus permanece fiel. A confiança não é baseada em nós possuirmos todos os 
recursos necessários para cuidar de nós mesmos. A confiança é baseada na verdade de que Deus é 
fiel. As circunstâncias podem mudar, mas temos um Deus imutável está no controle. Não há nada 
difícil demais para Ele. 
 
Hebreus 10:23 nos assegura, "Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem 
fez a promessa é fiel." Quando não temos mais nada, a não ser Deus, descobrimos que Deus é 
suficiente. 
 
Nota: Alice F. Wright tem sido a esposa de um pastor por quarenta e cinco anos. Seu marido é 
pastor/ fundador da igreja em Annapolis, Maryland, EUA. Ela é mãe de dois filhos, ambos dos quais 
são ministros, e avó de sete netos. 
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Nosso Deus É Fiel 
Por Susan Beek 

  
"Você sempre será meu menino ou a minha menina." Eu às vezes digo isso aos 
meus filhos e minha filha. Talvez como pais vocês tenham dito a mesma coisa para 
os seus filhos. Eu me lembro da primeira vez que segurei nossos filhos nos meus 
braços, e pensei se eles pudessem ficar pequenos assim, eu poderia protegê-los 
dos males deste mundo. Minha família tem sido um dos meus maiores sonhos 
realizado. 
  
Eu fui criado em um lar problemático, por isso a partir de uma idade muito jovem 

eu imaginava ter uma família onde todos se amavam. Naquela época, eu pensei que poderia ser esta 
grande mãe, tudo por minha conta. Mas, como um cristão, não precisa fazer isso sozinho. Salmo 
127:3 declara: "Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão." Nosso Deus é o 
Deus soberano, e Ele é fiel. Ele deseja cercar, cobrir e proteger as nossas crianças com o Seu amor. 
  
As crianças crescem e começam a fazer suas próprias escolhas. Se nossos filhos são jovens e 
inocentes ou mais velhos e lutando com uma natureza rebelde, quer vivam em casa ou fora, no 
mundo, eles precisam de nossas orações como nunca antes. Eles vivem em um mundo onde a 
influência ímpia está em toda parte; mas lembre-se, o nosso Deus é fiel! 
  
Às vezes nós sentimos impotentes, especialmente quando nossos filhos se desviam e parecem tão 
perdidos, irritados, e inacessíveis. Mas temos uma esperança e fé na Palavra de Deus. Provérbios 
22:6 declara: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se 
desviará dele." 
 
Se em uma idade jovem nós inculcarmos neles o conhecimento de quem é Deus, e ensinarmos que 
Ele perdoa e que Seu sangue cobre uma multidão de pecados, eles poderão descobrir o seu 
caminho de volta ao aprisco. Nosso Deus é fiel! 
  
Como pais, devemos tentar edificar e moldar o caráter na vida de nossos filhos. É importante ensiná-
los a ter boas maneiras, contudo, é mais importante ensiná-los a orar. A oração edificará a fé e 
confiança em Deus que os levará através dos desafios da vida. Nós somos responsáveis não 
somente para ler a Palavra, mas inculcá-La em suas vidas. 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


  
Os filhos de Israel foram instruídos a ensinar seus filhos de manhã e de noite: "Ouve, ó Israel: O 
Senhor nosso Deus é o único Senhor." Eles falavam isto sobre seus recém-nascidos, porque 
acreditavam que iria fortalecê-los a ter maior potencial para a espiritualidade. Porque Deus é fiel, 
também temos de ser fiéis em ensinar nossos filhos.  
  
Nota: Reverenda Susan Beek, esposa do missionário John Beek, é mãe de três filhos e avó de seis 
netos. Ela reside em Edimburgo, na Escócia, e ministra ao lado de seu marido. 
 
            

  
 
Da Caixa do Correio 

 
Saudações de El Salvador. Que Deus lhe abençoe. Eu somente quero lhe informar que li todas as notícias e 
artigos da Página Internacional de Oração Para as Senhoras. É muito útil para mim como esposa de um pastor. 
Que Deus abençoe o seu ministério. Ester (Esposa de Pastor) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estou ansiosa para receber a edição em Swahili. Eu quero permanecer na lista de Inglês também. Eu envio 
determinados artigos periodicamente para amigos que poderiam se beneficiar com eles, como o mais recente 
por Leah Seagraves. Muito obrigada, por seu ministério e desejo de ajudar aos outros. Tenha um ano novo 
abençoado! - Pamela Smoak (Missionária) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Se não for incômodo, faça irmã Gerolyn Kelley saber que eu apreciei tanto seu artigo acerca da consistência. É 
difícil ser consistente em oração todas as manhãs antes da escola, especialmente quando se lida com noitadas 
como família de um pastor e o cansaço matinal, a correria, agarrando livros, café de manhã e etc. Portanto, o 
artigo dela foi um grande lembrete. 
 
Eu também adorei como o tempo de oração proposta foi curto, não algo tão difícil de alcançar. Todavia o 
importante era para manter a consistência. Simplesmente perfeito! Sou grata, pois este artigo me encorajou! 
 
Obrigada, minha amiga, por estes testemunhos surpreendentes de oração em prol de nossos filhos. Eu adorei 
todos eles, pois, eles ministravam muito para mim. Eu estarei compartilhando-os com nossas famílias da igreja e 
as mães. 
 
Eu lhe amo muito. Obrigada por tudo que você faz! Sua amiga, Debbie Sanders. (Esposa de Pastor) 
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Da Redatora 
 

Deus está fazendo coisas poderosas! Deus está abrindo muitas 

portas e este boletim já está disponível em Inglês, Espanhol, Francês, 

Alemão, Holandês, Português, Russo, Grego, Árabe, Farsi, Checo, 

Chinês, Swahili, Húngaro, Tagalog, Indonésio, Romeno, Italiano e 

Norueguês. Pretendemos adicionar polonês em breve! Por favor, ajude-

nos a orar por tradutores sérvios, búlgaros e japoneses. 

 

Se você deseja receber qualquer das traduções acima, por favor, envia uma solicitação 

para LadiesPrayerInternational@aol.com e teremos o maior prazer para adicioná-lo à 

nossa lista de endereços! 

 

 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

Assista Nosso Vídeo 

http://youtu.be/lDUmCjnbVow
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

 

 
 
Quem somos nós... Desde 1999; Ladies Prayer Internacional está sendo colocado a 
disposição de mulheres em volta do mundo que se encontram na primeira segunda-feira de 
cada mês em oração focada por seus filhos e as crianças e jovens da igreja e da cidade. 
Nossa Missão... Somos comprometidas para a preservação espiritual desta geração e 
além, e a restauração de gerações anteriores. 
Nossa Necessidade... Mulheres comprometidas que se reunirão na primeira segunda-feira 
de cada mês e oferecer oração focada em prol dos seus filhos.  

 
Três Prioridades de Oração... 

 A salvação de nossos filhos (Isaias 49:25; Salmos 144:12; Isaias 1:25) 

 Que eles tomassem posse de sua fé à idade de reconhecer a responsabilidade pessoal (I João 2:25-28; 
Tiago 1:25) 

 Que eles entrem no ministério da seara do Senhor (Mateus 9:38) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with opportunity to grow 
spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and child 
placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  

 

 

 

 

 

 

 

Assista Nosso Vídeo 

Veja o que está acontecendo em nossos sites sociais. 
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