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Coerência . . . Você Tem ? 
Por Jerolyn Kelley 

 Coerência! Coerência! Coerência! Qual e a razão que nos 
permitimos que esta palavra se torna ha uma palavra ruim? 
Somos consistentes em comer, dormir, banhos, e trabalho. 
Esperemos que também somos consistentes na igreja e pagar 
a nossa dízimos, evangelizando e outra disciplinas cristãos. 
 
Infelizmente, estamos deixando as boas intenções são 
frequentemente pelo caminho, de respeito ao ensino de nossos 
filhos a orar e fazendo devoções diárias. Mais e mais, nos 

encontramos em um estado de pesar e de frustração porque não parecem ter a 
auto-disciplina que precisamos. 
 
Como podemos quebrar estas barreiras que nos impedem? Não existem 
soluções fáceis ou rápidas. O inimigo da nossa alma procura nos desviar de  
consistente tempos de oração com a nossa família. Ele constantemente atira 
aparentemente  desculpas valido por toda a nossa vida para nos impedir de 
oração em família. É uma batalha diária. 
 
Encontramos que estabelecendo uma rotina enquanto os nossos filhos eram 
jovens foi de extrema importância. Tenho observado que as famílias que estão 
sempre correndo e atrasado geralmente não têm muito tempo de devoção da 
família. Me alarma vendo os pais mandam seus filhos para a escola sem orando 
por eles, ou enviá-los para a cama com nenhum tempo de oração. Por que nos 
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temos tempo para tantas atividades durante o dia mas não para fazer o tempo 
de oração com nossos filhos? Na falta de compartilhar a Palavra e a oração 
com as nossas crianças é tão mau como não fornecer alimentos naturais para 
eles. 
 
Quando os nossos filhos estavam na escola, eles sabiam que tinham que ser 
preparadas e prontas por 8:10 Todas as manhãs. Foi nessa altura que todos 
reunidos na sala, ler a Escritura, e oraram juntos antes de eles partiram para a 
escola. Isso se tornou uma rotina que poderia ter sido lotado por coisas deixado 
por último minuto, mas fizemos isso uma prioridade e uma necessidade na 
manhã de uma agenda tão importante quanto escovar os dentes, pentear o seu 
cabelo e tendo sua materiais prontos. A devoção não foi longo, mas foi 
coerente! Utilizamos bons devoções para crianças e oramos para alguém na 
igreja, alguém na nossa família e um missionário. E também oramos sobre a 
nossa família. Por 8:20 eles estavam prontos para sair para a escola. 
 
Também é bem importante para os nossos filhos a ser envolvidos no ministério 
de oração da nossa igreja. Isto pode ser desafiador para bebés, mas esta é a 
hora de começar a ensinar a eles que o ministério de oração não é uma opção. 
Como uma família, sempre estivemos presentes e envolvidas. Estou grato pelo 
facto de ambos os nossos filhos têm realizado esta atitude em sua vida adulta. 
 
Recordai sempre que é mais fácil para treinar uma criança do que a reparação 
de um adulto. Mateus 19:14 e Provérbios 22:6 deve ser o nosso guia para trazer 
os nossos filhos ao Senhor e treiná-los. Vamos treinar os jovens para ser 
coerente. 
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Os Marcos de Oração Consistente 
Por Leah Seagraves 

Uma mãe veio a mim com lágrimas. "Tenho orado até que eu 
não podia mais", disse ela. "Minha filha tem se afastado de 
Deus, e parece que o mais que eu orou, o mais problemas ela 
recebe e o mais longe de Deus que ela vai. Tenho feito esta 
carga de tantos anos!" Ela olho a mim com uma  olhada triste e 
olhos cansado e perguntou "Você acha que ainda há alguma 
esperança para ela?" Eu fiz o meu melhor para assegurar esta 
oração mãe há esperança! conversamos Gálatas 6:9: "e não 

nos cansemos de fazer bem em devido tempo ceifaremos se não houvermos 
desfalecido." 
 
Algumas semanas mais tarde ela perguntou, "Por que minha filha não volto 
ainda? Quanto tempo tenho de aguardar?" quando conversamos, ela percebeu, 
na sua frustração, ela tinha perdido algumas pequenas mas muito significante, 
etapas de arrependimento que sua filha tinha tomado! Enquanto apenas alguns 
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meses antes, qualquer menção de Deus ou a igreja causaria a filha a desviar, 
ela tinha começado a pedir oração sobre questões específicas na sua vida. A 
mãe admitiu, porque ela teve um plano "correr para o altar" dramático em sua 
mente para sua restauração da filha dela, ela não tinha visto os eventos de 
arrependimento. Abrimos a Bíblia e ler: "Porque os meus pensamentos não são 
os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o 
SENHOR... assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos" 
(Isaías 55:8-9). 
 
Freqüentemente, existem novos "vitória relatórios." Sua filha pediu para o 
estudo da Bíblia. Ela está orando e Deus está respondendo a sua oração. Ela 
enviou graças à igreja para orar para ela. Em que este artigo foi escrito, ela não 
volto foi totalmente para Deus. Mas a cada semana, vemos outra vitória, um 
pequeno passo e, mais importante, não há passos para trás! Ela continua 
movendo para frente, permitindo que a obra de Deus na sua vida. 
 
Se você tiver alguma vez sentiu decepção ou frustração na oração para a perda 
de um querido, orar e procure os eventos. Lembre-se, se estiverem afastado, 
eles não deixar em apenas um passo. Foi um caminho que viajou para baixo e 
um que poderão ter de viajar até à vitória completa. O "caminho" pode não ser o 
que você tenha planejado para que a salvação de um ente querido, mas nunca 
dúvida, desde que você estão orando, Deus está fazendo o trabalho. Peço a 
Deus para lhe mostrar o "pequeno" vitórias. Estarão lá. Ele nos deu a promessa 
em Tiago 5:16: "face à oração fervorosa de um homem justo não muito." 
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Do Editor 

 

Deus está fazendo maravilhas!Deus está abrindo muitas portas e 

este boletim  já está disponível em Inglês, Espanhol, Fracês, Alemão, 

Holandês, Português, Russo, Grego, árabe, persa, Checo Chinês, Swahili, 

Húngara, tagalo e Indonésio. Estamos procurando para adicionar polonês, 

romeno, italiano. 
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Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 
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World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

  

Quem somos . . . A partir de 1999: A Oração de Mulheres Intl. é composta 

de mulheres em todo o mundo, que se reúnem na primeira segunda-feira de 

cada mês para se unir em oração focada para os seus filhos e para as 

crianças da Igreja local e comunidade. 

Nossa missão . . . Estamos comprometidas com a preservação espiritual 

desta geração e para ir além da restauração espiritual de gerações 

anteriores 

Nossa necessidade . . . Mulheres comprometidas que vão se juntar a primeira segunda-feira de 

cada mês e a orar uma oração focado para seus filhos 

Três prioridades de oração ... 

 A salvação dos 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 entram no ministério da messe do Senhor (Mateus 9:38). 
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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.  
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