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Querida Líder dos Ministérios da Mulher, 

O Dia Internacional de Oração da Mulher é um momento maravilhoso em que as mulheres podem 

buscar a Deus coletivamente, compreendendo que a oração de intercessão faz realmente a diferença. 

Carolyn Sutton, a autora do nosso pacote de recursos para 2015, “Tudo está bem: A Mulher, O Profeta e 

a Oração,” realça a importância da oração de intercessão como parte do plano de Deus para nós.  

Ao longo da Bíblia, Deus fez algumas promessas específicas em relação à oração de intercessão. Tiago 

5:16 diz, “a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos.” Além disso, Ellen G. White partilha 

que, “Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não 

outorgaria se o não pedíssemos assim.”  

Este pacote de materiais para o Dia Internacional de Oração da Mulher contém duas partes. A primeira é 

o pacote de recursos para o dia: “Tudo está bem: A Mulher, O Profeta e a Oração.” A segunda parte 

contém duas ideias para o programa de Sábado à tarde, “Celebrando a Oração!” e “Transformar a 

Necessidade num Ministério de Oração.” Se decidirem não utilizar estas ideias para o programa da tarde 

do Dia da Oração, podem bem servir para outro programa dos Ministérios da Mulher, mais tarde, ao 

longo do ano.  

Se quiserem mudar ou modificar estes materiais, sintam-se livres para o fazer de forma a servir da 

melhor forma o estilo de adoração do vosso grupo. 

As entidades de que nos vamos lembrar com especial ênfase na oração durante o Dia Internacional de 

Oração da Mulher em 2015 são as Divisões do Pacífico-Sul, Trans-Europeia e Centro-Oeste Africana, 

especialmente as mulheres que estão a viver em áreas de conflito.  

Acredito no valor da oração de mulheres por outras mulheres. As mulheres compreendem-se umas às 

outras; a compaixão que oferecemos umas às outras é um catalisador para sarar e restaurar através da 

oração.  

Que Deus vos abençoe no vosso Ministério ao apoiarem e encorajarem outras mulheres a crescerem 

espiritualmente. 

Graça e Paz, 

 

Heather-Dawn Small 

Diretora 



4 
 

Sobre a Autora 

 
Carolyn Rathbun tornou-se recentemente editora dos livros devocionais anuais das mulheres 

produzidos pelos Ministérios da Mulher da Conferência Geral. Depois de ensinar durante anos 

no sistema educacional Adventista do Sétimo Dia (sobretudo na zona ocidental dos Estados 

Unidos e na África Central), Carolyn editou a Guide, a publicação da sua igreja para juvenis.  

Casar com Jim Sutton há quase 20 anos fez de Carolyn metade de uma equipa do ministério 

leigo. Ativos na sua comunidade local e igreja natal no Alabama, também têm estado 

envolvidos no ministério das prisões e viagens missionárias de curta duração. Desde 2006 que 

os Suttons têm servido como representantes voluntários de campo para a Rádio Mundial 

Adventista. Durante cinco anos já na sua reforma, Carolyn produziu e coapresentou um 

programa televisivo semanal para a Better Live Television em Grants Pass, no Oregon.  

Sobrevivente a um cancro, Carolyn sabe que a oração é a linha de vida que liga diretamente o 

nosso coração ao de Jesus. As suas passagens Bíblicas favoritas são Salmos 91 e João 14-17 que 

estão ambas relacionadas à oração. Os seus interesses incluem jardinagem de ervas aromáticas 

e flores e instrumentos de cordas acústicos. A família composta de Jim e Carolyn inclui dois 

filhos adultos, duas noras e três netos.  
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Preocupação mundial de Oração: Missão nas Grandes Cidades, Territórios não alcançados e 

Vítimas de Abuso. 

Ênfase para este ano: 

Num esforço de tornar as nossas orações mais específicas, designámos algumas divisões e necessidades 

de oração para cada ano. Esperemos que possam inclui-las no vosso programa. Se têm mulheres na 

vossa congregação, ou que possam visitar a vossa igreja, destas divisões, isto será um acrescento à 

alegria e educação do vosso dia.  

 

Divisões a lembrar nas nossas orações: 

Divisão do Pacífico Sul (SPD) 

Território: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Ilhas do Pacífico a sul do Equador 

(incluindo Nauru, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, e outras) entre a Longitude 

140 Este e a Longitude 120 Oeste, e Kiribati a norte do Equador; compreendendo as 

Conferências de União Australiana e Nova Zelândia; e Missões de União da Papua Nova Guiné e 

Trans-Pacífico. 

Pedidos: 

1. Orem pelas nossas mulheres e meninas que são vítimas de violência doméstica. Em 

alguns dos nossos territórios, duas em cada três mulheres são vítimas de violência 

doméstica e mais de 50% são violadas.  

2. Orem para que as mulheres descubram o propósito para as suas vidas e a importância 

de um relacionamento íntimo com Deus diariamente. 

3. Orem para que as nossas mulheres compreendam a sua importância para a igreja local e 

para que vejam que servir a Deus com qualquer que seja o dom que Deus lhes concedeu 

é importante para a missão da igreja enquanto aguardamos a volta de Jesus. 

4. Orem pelo nosso Ministério junto das nossas adolescentes e mulheres com menos de 35 

anos de idade. 
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Divisão Transeuropeia (TED) 

Território: Ilhas Aland, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Dinamarca, Estónia, Ilhas Faroé, 

Finlândia, Grécia, Gronelândia, Guernsey, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Jersey, 

Letónia, Lituânia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polónia, Sérvia, Eslovénia, Suécia, a antiga 

República Jugoslava da Macedónia, Reino Unido, e a parte sul do Chipre; abrangendo as 

Conferências do Adriático, Báltico, Britânica, Finlândia, Húngara, Holandesa, Norueguesa, 

Polaca e do Sudeste da Europa; a Dinamarquesa e a Conferência de União de Igrejas Sueca; e a 

Secção Cipriota, Missão Grega, e Conferência da Islândia. 

Pedidos: 

1. As orações pelos Ministérios da Mulher na nossa Divisão serão muito apreciadas.  
Estamos apenas agora a tentar alcançar muitas partes do mundo.  Demorou algum 
tempo para muitas das nossas Uniões a alcançarem a visão daquilo que os Ministérios 
da Mulher podem alcançar.  

2. Embora a Polónia seja um país, predominantemente, governado por homens, sinto que 
os Ministérios da Mulher têm um grande papel a desempenhar. Orem para que se 
abram caminhos para as mulheres serem mais envolvidas na liderança da igreja.  

3. As nossas irmãs na Grécia estão a passar por momentos muito difíceis devido aos 
problemas económicos.  Normalmente as mulheres carregam o maior fardo. Por favor, 
lembrem-se delas nas vossas orações.  
 

Divisão Centro-Oeste Africana (WAD) 

Território: Benim, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República da África Central, Chade, 

Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, 

Mali, Mauritânia, Nigéria, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, e Togo; abrangendo a União de 

Conferências da Nigéria Oriental, Nigéria do Norte, Sul do Gana, e da Nigéria Ocidental; e as 

Missões de União dos Camarões, África Central, Sahel Oriental, Norte do Gana, África Ocidental, 

e Sahel Ocidental. 

Pedidos: 

1. Por favor orem pelo problema do Ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné e pela resposta do 

Departamento dos Ministérios da Mulher da Divisão Centro-Oeste Africana a este surto. 

2. Orem pelo problema da opressão em algumas partes do nosso território  

3. Orem pelas nossas novas irmãs no Mali que estão a estudar a Bíblia connosco depois do 

evangelismo feito pelos Ministérios da Mulher naquele território. 

4. Orem pelo batismo do Espírito Santo para todas as mulheres.  

 



7 
 

Introdução aos Materiais para o Programa 

Todos temos indivíduos e situações de preocupação sobre os quais oramos. Contudo, com o 
passar do tempo— quando não experimentamos exatamente as respostas pelas quais temos 
esperado — podemos cansar-nos da oração de intercessão. Podemos mesmo ser tentados (1) a 
orar com menos urgência e regularidade do que antes, ou (2) a abandonar completamente as 
orações. Afinal, “Se essa pessoa fosse mudar para melhor, já o tinha feito por esta altura, 
certo?” Ou, “Deus não está, como é óbvio, a fazer a diferença na minha situação de 
preocupação, por isso talvez aquilo por que estou a orar não seja da Sua vontade. Talvez deva 
parar as minhas orações de intercessão.”  

Ainda assim, como nos relembra a história do Velho Testamento, da Mulher Sunamita, não 
podemos ver atrás do véu celestial onde Cristo, neste instante, está a interceder por nós e 
pelos pelas nossas orações de súplicas. Não conseguimos vê-Lo — tão perto de nós. . . Tão 
perto do Pai— continuamente a fazer uso da sabedoria, das promessas e misericórdia Divinas 
em nosso favor. Embora não possamos testemunhar pessoalmente a Sua paixão e perseverança 
Divinas, Jesus está lá como prometeu que estaria (João 14:12-18). A história da Sunamita 
ensina-nos que independentemente da prova que estejamos a sofrer, da perda por que 
estejamos a sofrer, Jesus não nos deixou a lutar sozinhos. E nunca O fará.   

Seguramente, como revela a história da Sunamita, as nossas orações, atraem Deus 
repetidamente para os detalhes da nossa vida quando intercedemos tanto pelos outros como 
por nós. Nas palavras de um velho hino, “Jesus está perto para confortar e animar.” Ele é fiel. 
Ele é bom. E Ele é nosso— agora e para sempre. Aleluia! 
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Ideias Gerais do Programa 
 
As sugestões na Secção de Atividades de Oração deste pacote estão centradas à volta do tema 
da oração de intercessão. 
 
O objetivo principal da intercessão, claro, é reconciliar pecadores com o seu Pai celestial, 
trazendo almas para o Reino de Deus. Somos embaixadores, diz o apóstolo Paulo, ajudando os 
redimidos a tornarem-se um com o seu Criador. 
Outro objetivo muito importante da oração de intercessão, contudo, é facilitar um espírito de 
união no seio das nossas próprias famílias e no seio da família de igreja. Por isso, este pacote 
oferece ideias de atividades não só para um ministério de intercessão pessoal e familiar mas 
também para um ministério de intercessão corporativo. Quando irmãos e irmãs oram e depois 
trabalham juntos para a salvação das almas, aproximam-se uns dos outros em coração e 
espírito. Estão na verdade a responder à oração que Cristo fez por eles no Jardim do Getsémani 
quando Ele disse, “E não rogo somente por estes, mas, também, por aqueles que, pela sua 
palavra, hão-de crer em mim; Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em 
ti; que também eles sejam um, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 
17:20, 21). 

Ideias de decoração da igreja para apoiar o tema da intercessão podiam incluir tecidos 
transparentes drapeados de forma artística representando o véu que separava o lugar Santo do 
lugar Santíssimo no templo, um queimador de incenso, a ténue fragrância do incenso ou outra 
fragrância apropriada. O perfume representa “os méritos e intercessão de Cristo. Sua perfeita 
justiça, que pela fé é atribuída ao Seu povo, e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o 
culto de seres pecadores.” (Patriarcas e Profetas, p. 353).  

Um impresso para entregar sobre a História das Crianças pode ser um dos desenhos sugeridos 
no fim desde pacote. Outro recurso para as crianças seria ir ao Google pesquisar “desenhos da 
Bíblia para colorir” onde podemos encontrar outros recursos artísticos sobre oração. Os 
desenhos para colorir do “The Lord’s Prayer” no ministry-to-children.com/time-to-pray-
coloring-page-for-children são etnicamente mais diversos na representação das crianças do que 
os desenhos de outros sites. 

Constatações 
 
Este pacote de Ênfase do Dia da Oração resultou, em parte, das orações e contribuições 
especiais de várias mulheres. Nos Recursos e Atividades de Oração para a Tarde deste pacote, 
os testemunhos relacionados à oração na ideia #1, “Celebrando a Oração de Intercessão,” 
foram extraídos do livro devocional dos Ministérios da Mulher da Conferência Geral para 2016, 
da secção “Viver as Suas Orações”. 
 
Sou muito apreciadora de três mulheres ocupadas, a Dr. Deborah Harris, e as Capelãs Patty 
Hyland e Cordell Liebrandt, que graciosamente tiraram tempo para partilhar, escrevendo como 
Deus as conduziu a usar uma necessidade ou uma situação de desafio de vida como base para a 
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construção dos seus respetivos ministérios de oração de intercessão. As contribuições destas 
senhoras estão incluídas no manuscrito/leituras para o Programa da Ideia #2 da secção de 
Recursos e Atividades de Oração para a Tarde. Esse programa intitula-se “Transformar a 
Necessidade num Ministério de Oração.”   
 

Ideias para o Boletim 

Guia de Pedidos de Oração: 

Para que fique coordenado com o tema, planeiem dedicar algum espaço no boletim para que as 

pessoas escrevam as suas necessidades de oração — especialmente as suas orações de 

intercessão, por si mesmos e pelos outros. Podem colocar este “espaço de oração” no fim da 

página do boletim para poder ser facilmente destacado.  

Talvez a líder dos Ministérios da Mulher pudesse levantar-se diante da oração congregacional e 

convidar os peticionários a virem à frente colocar os seus pedidos de oração dentro da sua 

Bíblia aberta. Podia assegurar à congregação que os Ministérios da Mulher (e Ministérios de 

Oração, se aplicável) irão diariamente levar em oração, cada pedido durante o mês seguinte. 

Citações de Oração para o Boletim: 

 “O Meu Pai está interessado em tudo o que me diz respeito. Ele deseja ajudar em 
qualquer que seja a minha necessidade, e independentemente se o problema é grande 
ou pequeno. Eu continuarei a pedir” (Alyce Pickett). 

 “Temos de orar com os olhos em Deus, não nas dificuldades” (Oswald Chambers). 

 "E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido 
pecados, ser-lhe-ão perdoados. " (Tiago 5:15). 

 "Já testemunharam o fantástico poder curador da oração? À medida que os Cristãos 
fiéis levam um sofredor até Deus em oração, Ele opera no corpo, mas também no 
coração e na alma. Conhecem alguém que esteja doente? Orem pelo regresso da saúde 
física. Mas não se esqueçam de incluir as necessidades espirituais, pois o Grande 
Médico trata a pessoa por inteiro. O verdadeiro problema que requer cura pode ser 
uma questão espiritual" (Everyday Encouragement Journal—Spiritual Refreshment for 
Women, p. 153). 
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Sugestão de Ordem de Serviço de Culto  
 

Dia de Oração dos Ministérios da Mulher 

7 de Março, 2015 

 

 
Prelúdio 

 
Entrada dos Participantes na Plataforma 

 
Doxologia 

 
Invocação 

 
Oferta 

 
Leitura Responsiva Oferta 

 
Oração sobre a Oferta 

 
Hino: “Firme nas Promessas” [#274] 

 
Leitura das Escrituras: Isaías 3:10 e 2 Reis 4:25, 26  

 

“Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. ” (Isaias 3:10). 

“Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo: e sucedeu que, vendo-a o homem 

de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: 

Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem.” (2 Reis 4:25, 

26). 

Oração de Intercessão 
 

História para as Crianças: “Salvamento Noturno” 
 

Momento musical Especial 
 

SERMÃO: “Tudo Está bem (a Mulher, o Profeta e a Oração) ” 
 

Hino Congregação: “Sou Feliz com Jesus” [#230] 
 

Bênção 
 

Saída 
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História para as Crianças 

Salvamento Noturno* 

[Nota para o Narrador da História: sinta-se livre para substituir o nome da menina para um 
mais adequado à cultura local e com o qual as crianças se identifiquem mais facilmente.] 

A Gail, de nove anos de idade, e os seus irmãos mais novos estavam na casa da sua tia. A tia 

estava a tomar conta deles enquanto os pais estavam numa festa. Estava na hora de deitar mas 

os pais ainda não tinham regressado da festa. A tia embrulhou-os nos seus casacos e 

aconchegou-os numa das suas camas antes de descer para o piso de baixo para esperar que os 

seus pais chegassem. 

O irmão e a irmã mais nova adormeceram rapidamente, mas a Gail não conseguia adormecer. 

Tentou deitar-se de barriga para cima, pensando que era a melhor maneira para caberem todos 

confortavelmente naquela cama.  

Subitamente a língua da Gail descaiu para a garganta. Bloqueou a sua respiração e ela não 

conseguia inspirar qualquer ar. A Gail sentiu-se completamente paralisada enquanto estava ali 

deitada, incapaz de respirar. Ela estava consciente dos seus irmãos a dormirem pacificamente 

ao seu lado e da Tia estar lá em baixo à espera dos seus pais. Contudo, incapaz de respirar, a 

Gail não conseguia sequer pedir ajuda. Na verdade, não conseguia mexer um dedo! 

De uma só vez a Gail lembrou-se o que a Mãe e o Pai lhe tinham ensinado da Bíblia. Lembrou-se 

como Deus tinha salvado os Filhos de Israel no Mar Vermelho quando oraram por ajuda. 

Lembrou-se como Deus tinha capacitado Davi com coragem quando ele orou. Olhando para o 

rosto cruel de Golias, o gigante. 

Não estava ali mais ninguém para orar por ela. Por isso, de dentro do seu coração, a Gail 

silenciosamente implorou que Deus a ajudasse. Foi uma das orações mais curtas da sua vida: 

“Senhor, se não tens nada para eu fazer nesta vida, então deixa-me morrer. Mas se Tens um 

propósito para mim, por favor deixa-me viver.” 

Assim que a Gail terminou a sua oração, sentiu algo. Pareciam mãos fortes a baterem 

gentilmente nas suas costas. Deu por si a ser virada de lado. Então a língua destapou a sua 

garganta. Foi capaz de encher os seus pulmões com uma grande golfada de ar. 

Agora já completamente desperta, a Gail olhou em volta do seu quarto para ver quem a tinha 

salvado de morrer sufocada. Não viu ninguém no quarto para além dos seus irmãozinhos, ainda 

a dormir na cama ao seu lado. A sua tia não os tinha vindo vigiar. Não, que ela pudesse ver, não 

estava mais ninguém no quarto. 
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Meninos, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Acham que estava mais alguém no quarto? 

[concedam uns momentos, para que as crianças respondam] 

Está aqui alguém que pensa que quando Deus ouviu a oração da Gail, Ele talvez tenha enviado 

um anjo para a ajudar? É isso que a Gail acredita que aconteceu naquela noite. Ela nunca 

esquecerá essa resposta à sua oração enquanto viver. A Gail, que eventualmente cresceu, diz 

que lembrar-se da forma como Deus a socorreu quando criança a ajuda a confiar Nele hoje, 

quando precisa de ajuda. Ela sabe que Deus ouve e responde às nossas orações. Ele fará o 

mesmo por nós. 

Sabem, meninos, não importa se podemos ver Deus responder às nossas orações ou não. O que 

importa é que podem sempre confiar n’Ele para ouvir e responder às nossas orações de uma 

forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde.  

Não estão contentes por podermos falar com Jesus sobre qualquer coisa? Podemos falar com 

Ele por nós, e podemos falar com Ele pelos outros. Isto chama-se oração de intercessão.   

Vamos falar com Jesus agora mesmo. Algum de vocês, menino ou menina gostaria de orar por 

todos nós para terminarmos o momento da história juntos? [se nenhuma criança se 

voluntariar, peçam uma benção especial para as crianças em oração e peça que se voltem a 

sentar.]  

*A história foi adaptada do livro devocional de Gail Frampton intitulado “Milagre às Nove.” Está 

planeado ser publicada no livro devocional de 2016 dos Ministérios da Mulher da Conferência 

Geral. 
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SERMÃO 

Tudo está Bem 

(A Mulher, o Profeta e a Oração) 

Por Carolyn Rathbun Sutton 

 

“Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. ” (Isaías 3:10). 

 “Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo: e sucedeu que, vendo-a o 

homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao 

encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela 

disse: Vai bem.” (2 Reis 4:25, 26). 

Bom-dia. Confio de que já estejam a experimentar as bênçãos deste dia especial, o belo e santo 

dia de Sábado de Deus. 

Eram 3:00 da manhã. A Claudette não conseguia dormir.* E aquela voz lá estava outra vez. “Ora 

pelo teu pai,” dizia clara e distintamente. A Claudette esgueirou-se da cama o mais 

silenciosamente possível. Sentia uma urgência e orou sinceramente durante cerca de uma hora. 

“Senhor, seja o que for que se esteja a passar com o meu pai,” orou ela, “por favor intervém e 

livra-o.” Na manhã seguinte a Claudette e o seu marido continuaram a oração pelo pai dela. 

Não muito depois, souberam as notícias. A Claudette conta a história pelas suas próprias 

palavras. 

“O meu pai, um experiente homem do mar, tinha saído numa das suas viagens frequentes para 

pescar, tarde, quase à noite com o meu irmão mais novo. O meu pai conseguia predizer com 

precisão a meteorologia. Contudo, desta vez fortes ventos inesperados formaram ondas 

gigantes. O barco meteu água mais depressa do que o meu pai e irmão conseguiram esvaziá-lo. 

Para aliviar o pequeno barco, primeiramente atiraram borda fora o peixe que tinham pescado. 

De seguida, o motor. Apesar dos seus melhores esforços, contudo, o barco afundou. O meu pai 

e o meu irmão agarraram-se a duas boias [objetos que flutuam na água num lago, baía ou rio] 

como à vida. 

“Quando o meu pai e o meu irmão falharam em regressar a casa na manhã seguinte, a polícia, 

os membros da família e amigos se dirigiram ao mar à procura do par desaparecido. Muitas 

pessoas estavam a orar. Quando a noite caiu, as equipas de busca vieram para terra, admitindo 

temer o pior. Um dos meus irmãos, contudo, recusou-se a ouvir estes profetas da desgraça. 

Mesmo depois de escurecer ele e um amigo continuaram a busca, orando fervorosamente. Às 3 
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da manhã— quando Deus me chamou a orar pelo meu pai—o feixe de luz da lanterna do meu 

irmão iluminava duas pessoas a flutuar nas ondas. O meu pai e o meu irmão mais novo, quase a 

sucumbir, depois de mais de 12 horas a serem arremessados pelo mar revolto.” Que história 

fantástica, esta! 

Por isso deixem que vos pergunte: acreditam que as orações de intercessão da Claudette e dos 

outros resultaram no salvamento do seu pai e irmão?  

Ao longo da Bíblia, Deus deu-nos algumas promessas muito específicas em relação à oração de 

intercessão. Por exemplo, Tiago 5:16 diz, “(…) a oração feita por um justo pode muito nos seus 

efeitos. ”. Para além disso, Ellen G. White partilha que, “Faz parte do plano de Deus conceder-

nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se o não pedíssemos assim”. (1) 

Que afirmação impressionante!  

A oração de intercessão da Claudette pelo seu pai lembra-me outra história, que se desenrola 

no Velho Testamento. A história é sobre outra mulher cujas orações fizeram a diferença. Ao 

revermos juntos esta história curta, mas fascinante, também iremos descobrir três princípios de 

oração que tornam a oração de intercessão tão eficaz. 

Estamos prestes a embarcar numa viagem tempestuosa que nos levará através das profundezas 

da provação, perda e dor emocional. Contudo quando convidamos Deus a envolver-se nos 

detalhes de qualquer tempestade da vida, Ele provará ser fiel, como vamos ver na história de 

hoje. As sábias respostas de Deus às nossas orações no passado dar-nos-ão não só coragem 

para o presente mas também esperança no futuro. Os nossos combates de oração com Deus 

também irão tornar-se parte dos nossos testemunhos pessoais que irão atrair outros para um 

relacionamento pessoal com Jesus Cristo. 

Devido a quem Deus é, seremos sempre capazes— independentemente do nosso destino— de 

proclamar confiantemente e consistentemente, “Vai ficar tudo bem, e está tudo bem— agora 

mesmo— com a minha alma.”  

Vamos começar a nossa história da mulher, do profeta e da oração. 

A mulher e o profeta 

Ela era uma mulher jovem, influente, casada com um homem abastado mais velho (2 Reis 4:8, 

14). O casal adorava com uma comunidade de fé nos dias santos (vs 23), desfrutando do 

respeito da gente da cidade. Embora vivessem numa era de esquemas políticos, líderes 

nacionais corruptos e ameaças militares das nações vizinhas, o marido e sua esposa viviam 

confortavelmente em Suném localizada na fronteira a sul de Issacar (Josué 19:18). A cidade 

ignorava um passado crítico que a levava até ao Vale de Jezreel. (2)  
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A história da Sunamita, como a Bíblia identifica esta mulher, desenrola-se primeiro em 2 Reis, 

capítulo 4, começando no verso 8. “8Sucedeu, também, um dia que, indo Eliseu a Suném, havia 

ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão: e sucedeu que, todas as vezes que passava, 

ali se dirigia a comer pão. 9E disse a seu marido: Eis que tenho observado que este, que passa 

sempre por nós, é um santo homem de Deus. 10Façamos- lhe, pois, um pequeno quarto, junto 

ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro: e há-de 

ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. 11E sucedeu, um dia, que veio ali, e retirou-se 

àquele quarto, e se deitou ali. 12Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E, 

chamando-a ele, ela se pôs diante dele. 13Porque lhe tinha dito: Diz-lhe: Eis que tu nos tens 

tratado com todo o desvelo; que se há-de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti 

ao rei, ou ao chefe do exército? (vs 13). 

 “E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. ” Por outras palavras, ela estava satisfeita com 

o que tinha. Ela não esperava nenhuma remuneração pelo quarto de visitas a que o profeta 

podia aceder por umas escadas na parede exterior, para descansar e para ter alguma 

privacidade quando ia e vinha. Contudo, na gratidão de Elias pela sua bondade misericordiosa, 

ele estava agora disposto a interceder junto de pessoas em posições elevadas a favor dela, uma 

vez que ela tinha intercedido junto do seu marido relativamente às necessidades do profeta. 

Geazi, o servo de Eliseu, discretamente observou junto do profeta que a mulher não tinha filhos 

e que o seu esposo era mais velho. Por isso Eliseu disse à mulher que no espaço de um ano ela 

seria mãe de um menino (vs 16). Na sua alegria e quase sem acreditar ela pediu que ele lhe 

assegurasse que dizia a verdade. Um ano mais tarde a Sunamita deu à luz um rapaz tal como 

Deus, através do profeta, tinha prometido. Agora a Sunamita é identificada por esta nova 

relação, “a mãe da criança” (vs 30). 

No Sermão da Montanha, Jesus prometeu, “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 

alcançarão misericórdia; ” (Mat. 5:7). Que encorajamento para que sejamos bondosos para os 

outros, mesmo quando não é conveniente que o façamos. O ato de bondade misericordiosa da 

Sunamita para com o profeta desencadeia uma série de eventos divinos que levariam 

benefícios espirituais muito para além dela mesma. 

Tragédia em Suném 

Um dia, quando o filho da Sunamita já tinha idade suficiente para ajudar os trabalhadores do 

pai nos campos, ele sentiu uma dor violenta na sua cabeça. O seu preocupado pai ordenou a 

um servo, “Leva a criança à sua mãe.” A Sunamita fez tudo o que podia pelo seu filho, 

baloiçando-o nos seus braços até ao meio-dia. Então ele morreu (vs 20). Em choque, a mãe 

carregou o seu pequeno para o andar de cima e deitou-o gentilmente na cama do quarto de 

visitas. 
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Existem poucos entre nós que não se tenham sentado à cabeceira de um querido moribundo, 

familiar ou amigo, suplicando silenciosamente por uma cura milagrosa. Poucos há entre nós 

que, quando o milagre não acontece, não tenham perguntado “Porquê?” Talvez o facto de a 

mãe ter colocado o corpo sem vida do rapaz na cama do profeta (vs 21), em vez da sua, fosse 

uma forma de perguntar a Deus, Porquê?  

De uma perspetiva humana, tudo parecia sem esperança. Nesta profunda crise pessoal, a 

Sunamita fez de Deus o seu primeiro refúgio. De alguma forma ela sabia a verdade que Jesus 

diria séculos mais tarde: “E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. ” 

(Marcos 9:23). E oh, como ela queria acreditar! 

Rapidamente se formou na sua mente um plano desesperado, um plano que ela não partilharia 

nem mesmo com o seu marido. Pediu a um servo da casa para lhe trazer um jumento para que 

ela pudesse cavalgar o mais rapidamente possível ao lugar onde estava “o homem de Deus.” 

Quando a marido da Sunamita lhe perguntou a razão para a sua inesperada viagem, a mulher 

assegurou-lhe, “Vai correr tudo bem” (vs 23). 

Princípio #1 da Oração de Intercessão: Orem com fé nas promessas de Deus. 

Que afirmação impressionante de uma mãe que tinha acabado de perder o seu único filho! É 

uma afirmação de fé nas promessas de Deus. O profeta Eliseu tinha-lhe dito que ela seria a mãe 

de um rapaz. Embora ela não compreendesse este volte-face súbito e trágico, de alguma 

maneira, ela ainda acreditava. Ellen White escreve que “A fé é um elemento essencial da 

oração perseverante. “É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e 

que é galardoador dos que O buscam’” (3) A Bíblia explica que “Ora, a fé é o firme fundamento 

das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem.” (Heb. 11:1).  

Em qualquer crise da vida, também nós podemos “Cheguemo-nos, com verdadeiro coração, em 

inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com 

água limpa. ” (Heb. 10:22). Porquê? Porque “(…) fiel é o que prometeu;” (v 23). Também somos 

admoestados— mesmo em meio às tempestades implacáveis da vida—a manifestar “Mostrai fé 

humilde e não vacilante em Seu poder e disposição para salvar. Quando em fé nós nos 

apoderarmos de Sua força, Ele mudará, maravilhosamente mudará, as perspetivas mais 

desesperadas e desanimadoras. Isto Ele fará para glória do Seu nome.” (4)   

Talvez vocês, tal como com a Sunamita, tenham experimentado uma perda tão profunda que o 

vosso único consolo e esperança está nas promessas de Deus. Uma noite, à meia-noite, a Lucile 

pairava entre a vida e a morte numa unidade oncológica de cuidados intensivos de um hospital. 

Tal como a Gail na história das crianças de hoje, a Lucile não tinha ninguém presente para 

interceder por ela. Debilmente ela intercedeu por si mesma, muito embora o seu grande desejo 

naquele momento fosse dormir o sono da morte, não só para encontrar alívio da intensa dor 
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física mas também para encontrar alívio para a sua dor emocional. Sabem, a sua mãe tinha 

falecido apenas uns dias antes. Contudo, devido a estar hospitalizada com cancro, a Lucile não 

tinha podido estar com a sua mãe no momento em que morreu nem tinha podido ir aos 

serviços fúnebres que se tinham seguido em memória da sua vida. 

“Oh, Deus,” suplicou a Mulher doente, “A Tua Palavra diz que milhares de anjos fazem a Tua 

vontade (Apo. 5:11). É uma promessa! Também prometeste que os anjos são ‘espíritos ao 

serviço de Deus’ atendendo às necessidades dos seus ‘herdeiros da salvação’ (Heb. 1:14). 

Embora eu não deseje mais viver, ainda sou uma das Tuas herdeiras. Por isso, Senhor, envia por 

favor um anjo extra agora mesmo para me confortar, para me suster— quer eu passe pelo vale 

da sombra da morte esta noite, quer eu acorde para esta dor outra vez amanhã de manhã.” 

Naquele mesmo instante, uma promessa Bíblica há muito memorizada, veio à mente enevoada 

pela medicação da Lucille. Ela ouviu as palavras na sua cabeça: “Disto me recordarei no meu 

coração; por isso, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 

consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã; grande é a tua 

fidelidade. ” (Lam. 3:21-23). Apesar dos seus arrepios, náusea, dor física e angústia emocional, a 

Lucile adormeceu. 

Cedo na manhã seguinte uma Mulher do departamento da Capelania do hospital entrou no 

quarto. Saudou a Lucile mas não disse mais nada enquanto silenciosamente palmilhou o quarto 

antes de parar para inclinar a sua cabeça. Finalmente chegou à cama da Lucile e pegou na sua 

mão. Olhando para o rosto pálido daquela mulher Adventista, aquela capelã disse com 

admiração na sua voz, “Não sei quem é mas devo dizer-lhe que sinto a presença de Deus neste 

quarto. E sinto esperança. Por favor, diga-me . . . a que denominação pertence?” 

As palavras da capelã confirmaram a resposta de Deus à oração que a Lucile tinha feito a meio 

da noite, com base numa promessa. Apesar da sua fraca condição, a Lucile, acreditando que 

aquele “anjo extra” ainda estava presente, conseguiu testemunhar sobre a sua fé à capelã do 

hospital. 

O Pastor Mark Finley descreve a fé como “a certeza de que, por ultimo, Deus realizará todos os 

nossos sonhos.” (5) Tão verdade! E, frequentemente, Deus vai realizá-los de formas que nunca 

imaginámos. Embora a Sunamita não soubesse como Deus iria responder à sua petição pelo seu 

filho, agora morto, de alguma forma ela sabia que Ele cumpriria a Sua promessa. Por isso ela 

conseguia dizer ao seu marido, “Vai ficar tudo bem” mesmo quando observava o servo selar o 

jumento apressadamente. A mulher e o servo apressaram-se em sair, iniciando uma rigorosa 

viagem de 25.6 Km até ao Mt. Carmelo. Foi realmente ir em busca de Deus— através da pessoa 

do profeta Eliseu. 
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Fé semelhante é necessária no mundo hoje! “ . . . fé que descanse nas promessas da Palavra de 

Deus, e recuse desistir até que o Céu ouça. ,” escreve Ellen White. “Fé semelhante a esta liga-

nos intimamente com o Céu, e traz-nos força para batalhar com os poderes das trevas.” (6) 

Princípio #2 da Oração de Intercessão: Orem com Perseverança. 

A viagem longa e determinada da Sunamita, até ao Mt. Carmelo demonstra um segundo 

princípio da oração de intercessão—o princípio da perseverança. Quando nós intercedemos, 

devemos orar com perseverança. 

A perseverança também se define por persistência, paciência ou resistência. O apóstolo Tiago 

demostra a relação entre estes dois grandes princípios de oração, fé e perseverança. Tiago 

escreve que “... a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra 

perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.” (Tiago 1:3, 4).   

O autor de Hebreus aconselha, “Portanto nós, também, pois que estamos rodeados de uma tão 

grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado, que tão de perto nos 

rodeia, e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, Olhando para Jesus, autor 

e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. . . .” (Heb. 

12:1, 2). Aos Romanos, Paulo sugere que “(…)mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo 

que a tribulação produz a paciência, E a paciência a experiência, e a experiência a esperança; ” 

(Rom. 5:3, 4).  

Quanto mais a Sunamita exercitou a sua fé, mais foi capaz de perseverar na sua demanda de 

oração. Surpreendido por ver a mulher a montar o jumento na direção da sua casa, Eliseu 

enviou o seu servo Geazi para indagar acerca do bem-estar da sua família. Tudo o que ela 

respondeu às perguntas dele foi, “Está tudo bem.” “Tudo bem.” (2 Reis 4:26). Subiu até ao cimo 

da colina até poder cair aos pés do profeta e, em desespero, alcançar os seus tornozelos. 

Chocado com o seu comportamento instável, Geazi tentou afastá-la. Eliseu travou-o. Vendo a 

angústia da Mulher ao ter aludido à promessa de Deus em relação ao seu filho, subitamente 

Eliseu compreendeu. Imediatamente ordenou a Geazi que retornasse a Suném para “Colocar o 

seu cajado no rosto do rapaz.”  

Nesta altura a mulher podia ter seguido o servo do profeta até sua casa. Mas a sua fé, oração e 

perseverança levam-na a demonstrar um terceiro grande princípio encontrado na oração de 

intercessão. 

A ousadia. 
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Princípio #3 da Oração de Intercessão: Orem com ousadia. 

“Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei-de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu.”  

(2 Reis 4:30). [Nota: o orador pode —ou não—desejar referenciar que estas palavras talvez 

tragam à memória de Eliseu um momento em que ele ousadamente proclamou a mesma 

afirmação ao seu mentor e intercessor profético, Elias, exatamente antes da sua ascensão aos 

céus num carro de fogo (ver 2 Reis 2:2, 4, 6).]  

Deus honra a santa ousadia. Na verdade, Jesus encoraja-a!  

Jesus Cristo, o nosso maior Exemplo, também é o nosso intercessor celestial (Heb. 4:14). É Ele 

que nos admoesta a “retermos firmemente.” Por experiência própria, Ele entende a nossa dor. 

Ele “(…)que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com 

confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de 

sermos ajudados em tempo oportuno.” (Heb. 4:15, 16). Tendo por certo isto mesmo, que 

aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. (Fil. 1:6). 

Para além do mais, Jesus irá terminar a “boa obra” que Ele começou nas vidas dos nossos filhos 

e daqueles por quem estamos a interceder. Ele prometeu operar em todos os que escolhem 

crer Nele, e morreu por todos os que creem (João 3:16). 

As nossas intercessões — em fé, perseverança e ousadia — irão, a seu tempo, arrancar ao 

inimigo muitos que parecem estar a afastar-se da vida eterna. 

Triunfo em Suném 

De volta a Suném com Eliseu, a Mulher espera enquanto o profeta ora e opera lá em cima no 

corpo sem vida do seu filho. A sua oração pelo rapaz tona-se agora a oração de Eliseu ao Deus 

dos milagres (2 Reis 4:33). Entre tentativas para aquecer o corpo da criança, o profeta anda e 

ora. Cá em baixo a mãe espera e ora.  

No tempo divino e da forma divina, o Deus soberano coloca novo fôlego vivente de volta nos 

pulmões da criança. O rapaz revive e espirra sete vezes. O “(…)homem santo de Deus” carrega 

para baixo o filho ressuscitado e coloca-o nos braços da sua mãe. A Sunamita cai aos pés do 

profeta, dificilmente compreendendo o que Deus acabou de fazer por uma mulher exausta e 

um profeta desgastado pela viagem— através da união das suas orações de intercessão. 

“Assim foi recompensada a fé desta mulher. Cristo, o grande Doador da vida, restaurou-lhe o 

filho. De igual maneira os Seus fiéis serão recompensados quando, em Sua vinda, a morte 
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perder o seu aguilhão, e à sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então Ele 

restaurará a Seus servos os filhos que a morte lhes tomou.” (7) 

Que bela ilustração daquilo que o Salvador faz por nós cada vez que oramos a Ele! Da mesma 

forma que a oração focada da Sunamita se tornou a oração focada do profeta . . . que as nossas 

orações de intercessão se tornem as orações de Jesus diante do trono do Seu Pai! Esta 

realidade viva não vos emociona a alma e não vos traz coragem ao coração? Especialmente nos 

momentos turbulentos que vivemos na história deste mundo? 

“Portanto, pode também salvar, perfeitamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo 

sempre para interceder por eles. ” (Heb. 7:25). Que privilégio indescritível e imerecido! 

Temos um intercessor—“santo, inofensivo [inocente], imaculado”— que faz Suas as nossas 

orações enquanto intercede em nosso favor! Para além disto, Cristo não só melhora e expande 

as nossas orações (Rom. 8:26), mas dá-nos a força e a graça que necessitamos ao esperarmos 

pelas respostas de Deus que tantas vezes tardam. A esperança e a coragem, escreve a Ellen 

White, são o fruto da fé. “O desânimo é pecaminoso e irrazoável. Deus está em condições e 

disposto a outorgar a Seus servos “mais abundantemente” (Heb. 6:17) a força de que 

necessitam para a tentação e prova. . . . . E isto Ele faz em seu devido tempo e maneira.. . .” 

(8)Que Senhor! Que intercessor! Que Salvador! 

Cristo está a interceder neste momento 

Não sejamos tentados a duvidar da capacidade de Deus responder às orações de intercessão 

hoje conforme fez nos tempos Bíblicos. “Não foram operados milagres por Cristo e por Seus 

apóstolos?” pergunta a serva de Deus. “O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e está tão 

disposto a escutar a oração da fé, como quando andava visivelmente entre os homens.” (9) E 

Ele responde mesmo. 

Mere Narabe ensinava numa escola Adventista nas Fidji. Um certo Sábado ela visitou uma 

aldeia vizinha onde não existiam Adventistas. Ela convidou as crianças para virem cantar hinos 

sobre Jesus e ouvir histórias. Assim nasceu a hora da Bíblia naquela aldeia. O pequeno grupo de 

crianças cresceu tanto que a casa do diretor, onde se reuniam, já não os albergava a todos. Por 

isso ele tomou providências para deixar a Mere reunir-se com as crianças numa sala que existia 

debaixo da única igreja da aldeia.  

Uma menina, a Susi, ia frequentemente à hora da Bíblia para as crianças. Quando a sua avó 

soube que ela ia às reuniões, disse à Susi para não ir mais. Mas a Susi estava determinada a não 

faltar às reuniões das crianças, por isso ela esgueirava-se do seu trabalho e ficava do lado de 

fora da sala de reuniões e ouvia através da janela.  
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A Mere sabia que a avó da Susi a tinha proibido de frequentar as reuniões, mas não sabia que a 

Susi estava escondida lá fora a ouvir. Aparentemente a Susi fez isto durante meses seguidos.  

Depois de apenas três meses a dar o seu melhor, os fortes compromissos que a Mere tinha na 

sua própria aldeia forçaram-na a parar com as reuniões da hora Bíblica para as crianças. 

Perguntava-se frequentemente se as reuniões tinham feito alguma diferença nas vidas 

daqueles que as tinham frequentado. Contudo, a Mere não conhecia ninguém na outra aldeia 

que pudesse continuar a nutrir as sementes da verdade Bíblica que ela tinha plantado tão 

cuidadosamente durante aquelas curtas semanas. 

Tudo o que a Mere podia fazer era orar. E foi isso que ela fez por aquelas crianças distantes. Em 

fé ela intercedeu por elas. Com perseverança, ela continuou as suas orações ao longo dos anos 

seguintes. Com santa ousadia, a Mere suplicou que Deus tocasse apenas uma alma através 

daquele curto ministério da hora bíblica.  

Muitos anos depois a Mere voltou aquela aldeia num dia de Sábado. Imaginem a sua surpresa e 

encanto por ver ali uma igreja Adventista! Ela entrou no momento do que era, evidentemente, 

um momento de testemunho no culto matutino. A Mere viu uma jovem levantar-se. A jovem 

testificou sobre como tinha tido conhecimento, pela primeira vez, da verdade Adventista.  

“Quando eu era uma menina,” começou ela, “uma senhora veio à nossa aldeia para fazer a 

hora da história para crianças. Eu não podia entrar, porque a minha avó me proibiu, mas eu 

ficava cá fora e ouvia. Eu lembrava-me do que esta senhora nos tinha ensinado. Por isso 

quando os Adventistas vieram, mais tarde, fazer reuniões na nossa aldeia, eu sabia que eles 

estavam a partilhar a verdade. Frequentei as suas reuniões. Uni-me a esta igreja. Hoje eu, o 

meu marido e filhos somos todos Adventistas.”  

A Mere reconheceu a jovem como “a pequena” Susi de há tantos anos atrás. Depois do culto, a 

Susi encontrou a Mere e disse-lhe que a maior parte das crianças daquela hora da história 

Bíblica também se tinham tornado Adventistas do Sétimo Dia. O coração da Mere cantou 

quando ela percebeu que a sua hora da história Bíblica para crianças, que só tinha durado três 

meses, tinha plantado tantas sementes que cresceram para uma bela colheita para Deus. Ela 

tinha dado o seu melhor e depois continuou a interceder em favor das crianças e da sua aldeia. 

Deus fez o resto. Ámen! (10) 

Da provação ao testemunho 

Uma vez que o adiantado da hora não nos permite partilhar todos os detalhes da história 

Bíblica de hoje, percam algum tempo esta tarde a ler o resto da história da Sunamita que está 

em 2 Reis 8:1-6. A provação da mulher— ao perder o seu filho— tornou-se no seu testemunho. 

E, anos mais tarde, Deus escolheu o momento perfeito para esta Mulher entrar na corte do rei 
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e partilhar o seu testemunho com os líderes nacionais— a história do que um Deus Todo-O-

Poderoso fez em resposta à oração de intercessão. Mais uma vez (desta vez registado em 2 Reis 

8), Deus recompensou a Sunamita pela sua fé— desta vez, provendo às suas necessidades 

temporais durante uma altura de fome e insurreição social. 

Deus chama-nos a interceder 

O nosso mundo hoje também está a viver tempos atribulados. Contudo não nos esqueçamos 

que o Deus da Sunamita também é o nosso Deus. O mesmo Deus que ouviu a oração daquela 

mãe—e as súplicas do profeta que se juntou a ela em oração—também ouve as nossas orações. 

Na verdade, Ele chama-nos a orar. “Orai sem cessar. ” (1 Tess. 5:17). Tão certo como o 

chamado de Deus à Claudette para orar pelo seu pai que estava perdido no mar, Ele chama-nos 

a interceder pelos que estão ao nosso redor e que se estão a afundar em tempestades da vida 

causadas pelo pecado. 

 

Talvez mesmo vocês, estejam a lutar para sobreviver a uma tempestade da vida. Talvez as 

ondas revoltas a varrerem sobre vós sejam ondas de desgosto, ou perda financeira, ou 

perseguição, ou solidão, ou fome, ou doença, ou de escolhas dolorosas que os filhos fazem. 

 

Seja qual for a tempestade que vos esteja a agitar, lembrem-se que Jesus é maior que a 

tempestade. Jesus é maior que QUALQUER tempestade. E Ele anseia que cada um de nós O 

convide para cada detalhe da nossa vida— através da oração. Nunca esqueçam estas 

promessas que lemos antes, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Deixem-me repetir apenas 

algumas delas. 

 

“A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos.” Ámen! 

 

E, “Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não 

outorgaria se o não pedíssemos assim.” Porque oramos tão pouco se “o coração de Deus, pleno 

de infinito amor, se inclina anelante para [nós], pronto para [nos] dar mais do que sabem[os] 

pedir ou pensar,”? (11) 

Ao compreendermos isto, como podemos não renovar o nosso compromisso hoje de interceder 

pelos outros? E como podemos não renovar o nosso compromisso hoje de interceder por nós 

mesmos, sabendo que somos ajudados—em oração—pelo próprio Jesus?  

Que esperança! Que paz!  

Com total confiança no nosso intercessor celestial podemos proclamar, como a Sunamita, “Vai 

ficar tudo bem.” E tal como ela encontrou conforto na intercessão do profeta orando a sua 
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oração, também nós podemos descansar na obra celestial de Jesus Cristo que faz suas as nossas 

orações diante do trono do Pai. 

Mesmo em tempos conturbados, proclamemos, como a Sunamita, “Vai ficar tudo bem.” Tanto 

pela intercessão terrena e Celestial, também podemos afirmar que “Está tudo bem. Está tudo 

bem com a minha alma!” 

 

 

 Notas de Rodapé - Sermão 

*Adaptado do livro devocional de Claudette Garbutt-Harding’s, que irá ser publicado no livro 

devocional anual dos Ministérios da Mulher da Conferência Geral em 2016. 

1. Ellen G. White. O Grande Conflito, p. 525. 

2. “Suném.” Dicionário Bíblico Harper. São Francisco: Harper & Row, 1985, p. 948. 

3. Ellen G. White. Profetas e Reis, p. 77. 

4. Ibid., p. 133. 

5. Mark Finley. “Experimentando o Poder da Fé.” Revista Adventista, Setembro 24, 2014, p. 6. 

6. White. Profetas e Reis, p. 157. 

7. Ibid., p. 122. 

8. Ibid., p. 164. 

9. White. O Grande Conflito, p. 525. 

10. Adaptada da Bíblia para Crianças de Charlotte Ishkanian’s “Children’s Bible Hour Reaps 

Harvest.” Missão, 2004 (usada com permissão). 

11. Ellen G. White. Aos Pés de Cristo, p. 94. 
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IDEIAS E RECURSOS PARA O PROGRAMA DA TARDE  

Ideia #1:  

Celebrando a Oração 

[Um culto de testemunhos sobre a oração baseado em leituras do livro devocional anual dos 

Ministérios da Mulher da Conferência Geral que estará disponível em 2016, cujos lucros 

reverterão para a educação superior de mulheres ao redor do mundo] 

Momentos musicais 

Boas-Vindas e Oração de Abertura 

Leitura das Escrituras 

Mas não prevaleceram (…)o grande dragão, a antiga serpente, (…) e os seus anjos foram 

lançados com ele.  (Apo. 12: 8, 9)] pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; 

(Apo. 12:11). 

Introdução do Programa 

Dinamizador do Programa: Boa Tarde. Durante este culto de ênfase ao Dia de Oração vamos 

ouvir vários testemunhos contemporâneos, breves— mas encorajadores— sobre a oração.  

Lembram-se do que Jesus disse sobre os nossos próprios testemunhos de oração neste 

momento da história da Terra? Em Apocalipse 12:11, Ele — através de João— disse que os 

Santos prevaleceriam contra o diabo pelo sangue do Cordeiro e “pela palavra do seu 

testemunho”!  

Ellen White escreveu que “Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que 

esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, e os ensinos que nos ministrou no 

passado.” (Life Sketches, p. 196). Partilhar o nosso testemunho sobre o envolvimento de Deus 

nas nossas vidas é uma forma ponderosa de nos ajudar a lembrar da Sua liderança e 

ensinamentos no nosso passado. 

Ao ouvirem estes testemunhos nos próximos minutos de mulheres de todo o mundo, também 

gostaria que pensassem numa experiência da vossa vida relacionada com a oração que 

possam partilhar. Depois de ouvirmos estes testemunhos, vou abrir um espaço para um 

momento de testemunhos à moda antiga. Convido-os a estarem prontos pelo menos com um 
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excerto do vosso testemunho, relacionado com a oração, o suficiente para nos encorajar a 

renovar os nossos esforços de oração— pelos outros e por nós. 

[Nota para o dinamizador: os testemunhos que se seguem estarão incluídos no livro 

devocional anual dos Ministérios da Mulher da Conferência Geral para o ano de 2016 

especificamente no mês de Julho que se irá focar particularmente na oração]. Recostem-se 

agora e sejam abençoados enquanto ouvem. Ajustem o número de testemunhos que leem ao 

parâmetro de tempo do vosso programa. Em abono da variedade, poderão pedir a várias 

pessoas que tomem parte nas leituras que se seguem.] 

História #1: “A Bicicleta Reclinada” por Jill Rhynard  

 (Jill está reformada em Vernon, na Colômbia Britânica, no Canadá. Devido a uma 

incapacidade, a vida tem alguns desafios, mas ela aprecia viajar. Tem dois filhos, já casados, 

que vivem nos Estados Unidos.) 

Texto: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em 

glória, por Cristo Jesus.” Fil. 4:19. 

Ir ao ginásio já não era seguro uma vez que tenho um problema neurológico. O meu 

neurologista sugeriu que eu comprasse uma bicicleta reclinada para poder continuar a fazer 

exercício em segurança. A pesquisa que fiz online, em vários sites de classificados revelou-se 

infrutífera e à medida que o verão foi avançando eu esqueci-me da minha demanda. 

Vamos passar para a frente, para Setembro. Uma amiga e eu estávamos a fazer compras numa 

loja de descontos da Costco quando eu reparei que a loja tinha bicicletas reclinadas (um tipo 

de bicicleta que se monta numa posição reclinada) para venda. Embora fossem bastante 

dispendiosas, compreendi que precisava de uma. Na segunda-feira seguinte decidi verificar os 

classificados online mais uma vez. Nada. Então fez-se luz em mim e percebi que Deus está 

interessado até mesmo nos pequenos detalhes da nossa vida, por isso orei sobre isso.   

Quando tinha saído para fazer um recado mais tarde naquela manhã reparei numa loja de 

desporto à consignação que eu nunca tinha visto. Devo parar ou prosseguir? A minha doença 

exige que eu gaste uma quantidade significativa de energia para fazer coisas básicas. Eu só 

queria ir para casa. Mas com as palavras vai e fica a soarem na minha cabeça, reparei que 

havia um sítio para estacionar perto da porta. Entrei . . . e quase tropecei numa bicicleta 

reclinada que estava mesmo junto à porta do lado de dentro! O vendedor disse que tinha sido 

trazida no fim-de-semana— mesmo antes de eu ter orado! A bicicleta era tão perfeita que eu 

a comprei logo.   
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Agora, como é que a podia levar para casa? Eu estava tão entusiasmada com o meu milagre 

que fui ao Facebook (rede social online) assim que cheguei a casa— embora não tenha dito 

nada sobre a necessidade de trazer a bicicleta para casa. Ao fim de 20 minutos uma amiga 

ligou-me e perguntou, “Precisas de ajuda para ir para casa?” O seu marido estava em casa 

naquele dia e podia ir buscar a bicicleta por mim. Wow! Ele parou na igreja para ir buscar o 

pastor para o ajudar. Foi outro milagre, estarem os dois disponíveis. 

Os dois levantaram a bicicleta e entregaram-na na minha casa uma hora depois de eu a ter 

comprado. 

Por vezes levamos apenas a coisas grandes a Deus em oração. Contudo Ele está interessado 

em todos os aspetos da nossa vida. Só precisamos de nos lembrar de ir até Ele e de não O 

limitar. Existem muitas formas de Deus cuidar das nossas necessidades. Que necessidades 

podemos levar-Lhe hoje? 

História #2:  “Eu sei que Ele se importa” por Sharmila Rasanayagam-Osuri (originalmente do Sri 

Lanka, Sharmila vive agora em Kensington, Maryland, com o seu marido, o seu filho, e filha. 

Aprecia ler e ouvir música.)  

Texto: “Ele me invocará e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; livrá-lo-ei, e o 

glorificarei.” Sal. 91:15. 

Deus prometeu que Ele responderá mesmo antes de O chamarmos. Vivi isto na primeira pessoa 

quando estávamos numa viagem de visita à Índia. A viagem de comboio de Deli para Pune 

pareceu durar uma eternidade, mas felizmente estávamos apenas a uma noite de distância do 

nosso destino. Toda a gente estava ocupada a fazer as suas coisas. De repente, um passageiro 

com quem os meus pais tinham travado amizade, reparou que a bolsa que o meu pai tinha à 

cintura estava desaparecida. Isto não teria sido um problema, se não fosse pelo facto de esta 

bolsa conter todos os nossos passaportes e cheques de viagem.  

O meu pai puxou a corrente para sinalizar o comboio a abrandar o suficiente para que ele 

pudesse saltar para fora, juntamente com o meu irmão. Ambos começaram a correr todo o 

caminho para trás que o comboio tinha feito. Ao fim de alguns minutos o comboio começou a 

andar novamente, deixando o meu pai e irmão para trás.  

A minha mãe e eu estávamos em lágrimas, sem sabermos o que fazer ou o que ia acontecer a 

seguir se o meu pai e o meu irmão não conseguissem encontrar a bolsa. Não conseguiríamos 

deixar o país se não tivéssemos os documentos ou a identificação pessoal que também estava 

na bolsa.  

Fizemos a única coisa que sabíamos poder fazer, orar. Suplicamos a Deus pela segurança dos 

nossos queridos e por um milagre na busca pela bolsa. As probabilidades do meu pai não 
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encontrar a bolsa eram bastante elevadas. O responsável da estação também nos confirmou 

isso ao nos direcionar para a grande estação de comboios que havia a seguir. 

Confiando que Deus podia fazer tudo, continuamos a orar e a confiar Nele. Quando o nosso 

comboio parou na estação de Pune, tínhamos uma mensagem à nossa espera: não só o meu pai 

e irmão estavam bem mas a bolsa tinha sido encontrada…intacta.  

Servimos a um Deus poderoso! Não só Deus tinha usado um estranho, na altura certa, para 

alertar o meu pai de que a bolsa tinha desaparecido, mas contra todas as probabilidades em 

meio à multidão pululante, Deus tinha mantido aquela bolsa segura e intacta para que o meu 

pai a encontrasse.  

Anos já passaram desde que este incidente ocorreu, mas sou frequentemente lembrada deste 

milagre e do Deus poderoso que servimos. Contem a alguém hoje como Deus respondeu às 

vossas orações.  

História #3: “Roxy” por Dalores Broome Winget (Dalores é uma professora reformada, depois 

de 30 anos a ensinar numa escola básica, vive em Warwick, na Pennsylvania, com o seu marido. 

Esta escritora já muito publicada tem dois filhos e duas netas.)  

Texto: “E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis.” Mat. 21:22. 

“Mãe, tens de orar pela Roxy!” A voz do meu filho ao telefone parecia nervosa. 

Preocupada, perguntei, “O que se passa?” A Roxy era a nova cadelinha da minha neta, uma 

trouxinha castanha e branca, muito mexida e cheia de alegria. E oh, como a pequena Juliana 

gostava dela. Na verdade, todos nós gostávamos muito dela!  

“A Juliana estava a transportar alguns alfinetes,” continuou o Rich,” e deixou-os cair no chão. A 

Roxy passou por cima deles e engoliu um, antes que a Juliana pudesse apanhá-los. Apressamo-

nos a levá-la ao veterinário. Depois de fazer um raio-x e encontrar o alfinete, o veterinário 

explicou que a Roxy tinha de fazer uma cirurgia ou morreria.”   

O meu filho continuou, “Havia uma outra opção que o veterinário explicou. Podíamos levar a 

Roxy a uma Clínica Veterinária de Urgências e talvez aí lhe pudessem chegar ao estômago com 

pequenas pinças e puxar o pin para fora. A Madelin [minha nora] e a Juliana levaram-na lá. 

Infelizmente, o estômago da Roxy estava cheio de comida, por isso, o alfinete estava enterrado. 

O veterinário não o conseguia encontrar. A Madelin e a Juliana estão a vir para casa. Eu não 

consigo pagar 2400€ pela cirurgia, por isso temos todos de orar.”                                                                                                           

Eu prometi que ia orar. E fi-lo. “Querido Deus, por favor poupa a Roxy. A Juliana só tem 11 anos 

e ela gosta tanto da Roxy de todo o seu coração. Não sei como o vais fazer, mas por favor 
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poupa a vida daquela cadelinha.” Eu devo dizer que tinha dúvidas. Como podia um alfinete 

percorrer os intestinos fininhos daquela cadelinha sem causar danos? 

Cerca de 10 minutos mais tarde, o telefone tocou novamente. Era uma Juliana jubilosa. 

Ela disse, “No caminho para casa, disse a mamã, ‘Esquecemo-nos de orar a Jesus.’ Então 

encostámos à beira da estrada e orámos. Avó, a Roxy não vai morrer. Eu orei a Jesus e Ele disse-

me que ela vai ficar bem.”   

Quatro preocupantes dias depois, uma Juliana muito feliz ligou outra vez. “Avó, a Roxy expulsou 

o alfinete. Ela vai ficar bem como Jesus me disse.” Hoje a Roxy é uma cadelinha saudável de um 

ano e ainda é uma trouxinha alegre e mexida. Por isso o que quer que estejam a enfrentar hoje, 

por favor lembrem-se da lição importante que uma criança me ensinou: nada é difícil demais 

para Deus! 

 

História #4: “Oração Espresso” por Denise Hochstrasser (a Denise é casada, tem três filhas 

adultas, e três netos. Viaja para toda a parte como Diretora dos Ministérios da Mulher da 

Divisão Intereuropeia em Berna, na Suiça.)  

Texto: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que 

pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, se abre. Mat. 7:7, 8. 

I Tessalonicenses 5:17 diz-nos “Orai sem Cessar.” Bem, pensei eu, é isto que eu tenho feito. 

Tenho orado e orado. . . e fiquei ainda mais desgastada e desencorajada.  

Orar sem cessar pode ser muito difícil para uma Mulher ocupada. “O meu único local 

silencioso,” disse-me uma vez uma jovem mãe, “é na casa de banho quando estou sentada na 

sanita. Mas não posso ficar ali o dia todo.”  

Então descobri um pequeno livro chamado Oração Expresso. Expresso (uma forma verbal do 

latim que quer dizer “fazer sair em pressão”) também é o nome de um café de sabor forte 

servido em pequenas chávenas. Embora não me interesse por café, achei útil a comparação que 

o autor fez entre a oração e o expresso. O autor do livro explicou que, ao longo do dia, 

podemos formular pequenas orações, como expressos servidos em pequenas chávenas. Deus 

não nos pede que passemos o dia inteiro na mesma oração “enorme” ou longa. Deus pede-nos 

que façamos orações “expresso” ao longo do dia— curtas, fortes e aromáticas. Podemos 

desenvolver com Deus algo semelhante a uma SMS (Short Message Service). Podemos faze-lo 

enviando-Lhe mensagens curtas e concentradas durante todo o dia. Agora comecei, para além 

da minha oração matinal e antes de dormir, a fazer das orações expresso uma forma de vida. 
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Quando vejo uma mãe no supermercado a debater-se com um filho desafiador, faço uma 

oração curta e intensa por ela em vez de a julgar. Por favor Senhor, dá a esta senhora uma 

bênção especial neste dia. Quando vejo um jovem na rua, a vasculhar os caixotes do lixo, eu 

oro, Querido Senhor, ajuda este jovem a encontrar um abrigo para esta noite. Na igreja, quando 

vejo uma pessoa idosa a queixar-se das crianças barulhentas, em vez de menear a minha 

cabeça, eu oro, Querido Senhor, ajuda esta senhora a encontrar alegria nos olhos brilhantes e 

luminosos dos pequeninos. Hoje faço muitas orações expresso durante o dia enviando Sms’s a 

Deus. E Ele tem respondido a tantas destas orações. 

Gostaria de encorajar cada uma de nós a desenvolver uma “cultura” de SMS com o nosso 

Criador. As orações expresso alcançarão o Céu naqueles momentos em que não podemos estar 

de joelhos durante horas. Orar sem cessar torna-se uma realidade ao longo do dia ao 

desenvolvermos os nossos hábitos de oração. A oração torna-se uma grande alegria e um modo 

de vida que vos trará ricas recompensas, como me trouxe a mim. 

Dinamizador: [Por esta altura, podem pedir voluntários da congregação que estejam dispostos 

a partilhar um testemunho pessoal sobre oração. No caso de as pessoas serem tímidas para 

começar, podem querer estar preparados para partilhar uma das vossas experiências para dar a 

outros um incentivo encorajador para se levantarem e partilharem. Confirmem cada 

testemunho, encorajando a pessoa que o está a apresentar a continuar a contar a sua história 

aos outros até que Jesus venha. No momento certo, termine o programa com uma oração. Esta 

oração pode ser feita em pequenos grupos. Encoraje a congregação a orar pelo poder do 

Espírito Santo na partilha de testemunho de cada pessoa nos dias que se irão seguir. Orem 

também para que Deus proporcione os “encontros divinos” certos durante os quais os 

testemunhos podem ser partilhados.] 

Oração de Encerramento 
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Ideia para programa #2: 

“Transformar as Necessidades num Ministério de Oração” 

O programa precisa de: um líder musical, um dinamizador e outras quatro mulheres para as 

leituras. 

Momento Louvor 

Boas-Vindas e Oração de Abertura 

 Introdução do Programa 

Programa do Dinamizador: Boa Tarde/Noite. A Bíblia partilha que José disse aos seus irmãos 

que Deus tinha transformado o seu tratamento cruel para com ele em bênçãos para muitos 

(Gén. 50:20). Deus promete em Romanos 8:28 que pode usar todas as coisas— mesmo a dor, a 

perda e a necessidade— em coisas boas. Fez isto em relação a José, e fará por nós. De acordo 

com a sua promessa em Romanos, Deus não desperdiça nenhuma das nossas experiências de 

vida— mesmo as dolorosas e desafiadoras. Ele confere-lhes uma utilidade redentora. 

Ellen White escreveu que “Tempestades de provação e adversidade podem abater-se sobre [o 

crente] mas ele não é influenciado na base, pois a sua alma está fixa na Rocha Eterna. . . . os 

obreiros na causa de Deus serão homens [pessoas] de oração, e terão sucesso” (Review and 

Herald,  Julho 10, 1879). Por isso quando cobrimos as provações e adversidades da vida com 

oração, Deus tem um plano para as usar— com sucesso. 

Esta [tarde], por conseguinte, queremos explorar o tópico, “Transformar Necessidades num 

Ministério de Oração.” Através das suas próprias palavras, vamos ouvir diferentes mulheres de 

diferentes partes do mundo que fizeram isto mesmo. Cada Mulher vai partilhar (1) que situação 

dolorosa ou desafiadora lhes causou uma necessidade na sua vida. Depois contarão como 

oraram sobre esta situação e como alcançaram novos horizontes para além da oração. Por fim, 

ouviremos Deus conceder-nos o Seu sucesso a estas orações. Cada Mulher também irá partilhar 

pelo menos uma dica de como é que podem permitir que Deus transforme uma necessidade 

presente na sua vida num ministério de oração. [Nota: definam o número de ministérios a 

partilhar consoante os parâmetros de tempo para o vosso programa.] 

Ministério #1: Orar pelos nossos Filhos 

Dinamizador: Quem dentre nós, homem ou mulher, não se preocupa com os seus filhos? 

Claro, que esperamos que os nossos filhos façam sempre as escolhas certas na vida. Mas 

quando não o fazem, o que devemos fazer?  
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O nosso primeiro testemunho do ministério que transforma necessidades em orações vem da  

Dr. Deborah Harris da Carolina do Norte nos Estados Unidos. A Deborah, professor universitária 

de longa data e professora de crianças com necessidades especiais, é Presidente e Diretora 

Financeira da Deborah Harris, Inc., uma empresa de conferências e consultadoria. A Sra. Harris, 

também conhecida pelas suas mensagens inspiradoras, fundou o poderoso Ministério Orar 

pelos nossos Filhos (prayingforourchildren.org) que já se tornou global. 

Neste momento, vou convidar a Dr. Deborah Harris a juntar-se a mim aqui à frente. Ela vai 

responder às minhas questões com as exatas palavras da Dra. Harris. (leitora #1 vem à frente) 

Bem-vinda, Deborah. Sei que tem sido mãe sozinha por muitos anos. Deborah, como é que o 

seu ministério, Orar pelos nossos Filhos, começou? Qual foi o desafio ou a necessidade por que 

estava a passar quando o fez? 

Leitora #1: Foi assim que o Orar pelos nossos Filhos evoluiu como Ministério. Há alguns anos, 

os meus filhos universitários transformaram-se em pessoas que eu não conhecia. Causaram-me 

todo o tipo de desgostos. Do meu desespero de mãe para os “salvar”, comecei a procurar 

formas para os colocar sob o “meu” controlo. Em vez disso Deus instruiu-me a orar por eles.  

Dinamizadora: Como é que alcançou os seus objetivos para além das suas orações? 

Leitora #1: Eu estava focada em que as minhas orações pelos meus filhos fossem respondidas, 

apenas para compreender que Deus tinha um plano maior. O Seu plano revelou-se quando eu 

viajava por todo o mundo transmitindo mensagens ao povo de Deus e pedindo às audiências 

que orassem pelos meus filhos.     

Centenas de pais, carregando o fardo do caminho escolhido pelos seus filhos, suplicaram-me 

que orasse também pelos seus filhos. Fui tocada por homens e mulheres que se lamentavam 

pelo bem-estar dos seus filhos, e eu senti-me compelida a começar um ministério que iria unir 

gente de todo o mundo a erguer-se no vazio pelos nossos filhos.  

Descobrimos que a oração é a ferramenta mais poderosa que temos para proteger os nossos 

filhos e guiá-los através de experiências desafiadoras e que muitas vezes mudam a vida. 

Dinamizadora: Como é que Deus abençoou os vossos esforços de oração e respondeu às 

vossas orações? 

Leitora #1: Estabeleceram-se amizades para a vida através dos nossos programas, em 

particular, nas Primeiras Terças-Feiras, que é uma campanha mundial que une pessoas em 

oração pelos nossos filhos das 18h às 18h30. Quer unindo-se numa casa, numa igreja, ou numa 

videoconferência, o nosso programa das Primeiras Terças-Feiras tornou-se um fórum para as 

pessoas partilharem os seus desafios e vitórias de oração relacionados com a família. Os 
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testemunhos não têm limite, e os meus próprios filhos estão entre os milagres conseguidos 

através da oração. Os meus filhos foram os catalisadores deste ministério, mas agora são os 

motores que mantêm este ministério em andamento. 

Para além da oração — e através da oração — Deus permitiu-nos patrocinar vários campos 

especialmente concebidos para as necessidades dos pais que estão sozinhos com adolescentes 

desafiantes. Deus ajudou-nos a prover aconselhamento espiritual e familiar a cada família, já 

para não falar das oportunidades de relacionamento através de experiências fora de portas 

também, assim como um ano de acompanhamento e apoio. Tudo o que temos sido capazes de 

fazer pelos outros, contudo, tem sido impregnado de oração. 

Dinamizador: Qual seria o seu conselho para alguém que se sente chamado a transformar a 

sua dor num ministério de oração? 

Leitora #1: Aceitar o chamado de Deus na vossa vida e responder à sua orientação é a melhor 

forma de começar o vosso ministério de oração. Não será fácil, mas começar com pouco, 

permanecer focado e orar sem cessar assegura-nos as mais ricas bênçãos de Deus. 

Dinamizador: Ámen e obrigada. (Leitora #1 volta para o seu lugar). Deus preocupa-se tanto 

com os nossos filhos, não é? Obrigada, Dra. Harris. Espero que esta entrevista vos tenha 

posto a pensar em formas de orar mais eficazmente pelos filhos na nossa vida. 

Ministério #2: Orar para combater a Separação e a Solidão  

Dinamizador: Vamos virar o nosso foco para uma parte diferente do dia: África do Sul. (Leitora 

#2 vem à frente) Vivemos numa era de aparelhos eletrónicos, e a internet provou ser um 

poderoso canal para o ministério.  

Queremos falar com a Cordell Liebrandt, a quem Deus permitiu começar um ministério único 

de oração. Online! Mais uma vez, vou convidar a minha entrevistada a vir juntar-se a mim aqui 

à frente. Ela vai responder às minhas perguntas com palavras ditas pela própria Cordell 

Liebrandt. (a Leitora #2 vem à frente) 

Cordell, deixe-me apresentá-la. Foi líder dos Ministérios da Mulher na União durante vários 

anos e também apresentou um programa televisivo religioso. Presentemente serve com 

capacidade pastoral como capelã de seis escolas. Onde é que o faz? 

Leitora #2: Na Conferência do Cabo, na União Sul Africana. 

Dinamizador: Muito bem. Queremos estender-lhe umas boas-vindas especiais, hoje. 

Leitora #2: Obrigada. 
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Dinamizador: Então diga-nos, como começou o seu ministério do grupo de oração online? 

Leitora #2: Começou quando uma amiga me enviou um e-mail que dizia, “Quando os meus 

braços não conseguem alcançar as pessoas que estão junto ao meu coração, abraço-as sempre 

com as minhas orações.” Esse e-mail confirmou aquilo em que eu sempre tinha acreditado: que 

embora os meus amigos estejam em diferentes partes do mundo, eu podia ficar ligada a eles 

através do veículo da oração. A separação, o isolamento e a solidão podem motivar-nos a 

chegar aos outros ou a manter contacto. Aquelas simples palavras impeliram-me a iniciar um 

grupo de oração online que neste momento já existe há mais de dez anos.  

Dinamizador: Como é que alguém pode começar um grupo de oração online? 

Leitora #2: Sugiro os seguintes quatro pontos.   

1. Orem e peçam ao Senhor para vos mostrar quem incluir no grupo de oração. 
Recomendo entre cinco e oito pessoas, mas não mais de dez, no máximo.  

2. Logo que o Espírito Santo vos tenha impressionado sobre quem incluir, contactem as 
senhoras e convidem-nas a serem vossas parceiras em oração. Deve ser compreendido 
que a confidencialidade é requerida.  

3. Orem por uma líder de grupo. Ela será responsável por enviar um lembrete todas as 
semanas aos membros para que submetam os seus agradecimentos e pedidos de 
oração. Também irá compilar a lista de pedidos e enviá-la ao grupo. A líder pode incluir 
no lembrete uma curta meditação através de palavras de encorajamento.  

4. Selecionem qual o dia da semana funciona melhor para o grupo separar para 
intercessão. Por exemplo, se o lembrete é enviado numa Segunda-feira, os participantes 
têm um dia para responder, e o líder pode compilar a lista e enviá-la na Terça à noite, 
assegurando-se de que todas recebem a lista e podem interceder juntas na Quarta-feira.  

Dinamizador: Estas são sugestões maravilhosas. As coisas correm sempre suavemente? O que 

é que uma pessoa que começa um ministério de oração online pode esperar? 

Leitora #2: Não fiquem desencorajadas se alguns membros decidirem estar minimamente 

envolvidos. Tomar parte deste ministério de oração é também para seu próprio crescimento, e 

muitas oram fielmente cada semana, mesmo se não enviam os seus pedidos.  

Com o tempo, as necessidades e as exigências da vida irão mudar, e alguns irão achar que o 

grupo já não se enquadra bem. Esta é uma boa altura para restringir mais o grupo, se este se 

tornou demasiado grande, mas normalmente existe sempre alguém à espera de um convite 

para entrar.  

A confiança, o companheirismo e o desenvolvimento espiritual que ocorrerão entretanto, e 

entre os membros do grupo é algo que verdadeiramente muda as nossas vidas. Há poder na 

oração!   
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Eu gosto muito desta citação sobre oração que está no livro Parábolas de Jesus, pág. 129. Diz, 

“ A oração une-nos um ao outro e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado, e dá 

à alma fatigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração 

desvia os ataques de Satanás.” 

Dinamizador: Que pensamento maravilhoso e encorajador! Muito obrigada, Cordell, por 

partilhar este ministério único, baseado nas novas tecnologias, para combater a solidão. Talvez 

o seu Ministério de oração encoraje outros a começar o seu. Tudo o que é preciso é “dois ou 

três reunidos” no nome do Senhor, certo? Mesmo que a reunião seja eletrónica. (a Leitora #2 

volta para o seu lugar) 

Ministério de Oração #3: Orar em Tempo de Guerra 

Dinamizador: Tempos de crise mundial— como agitação política e guerra— dão-nos um 

motivo para orar, não é? De seguida, vamos ouvir as palavras de uma mãe. O seu filho é um 

médico do exercíto, Adventista do Sétimo Dia, que foi enviado para o Médio Oriente para 

estabelecer o primeiro Hospital de Campanha numa área muito perigosa, de crise e conflito 

armado. (a Leitora #3 vem à frente) 

Patty Hyland, foi esposa de pastor durante mais de 50 anos. Junto com o seu marido ministrou 

aos outros no Sri Lanka, no Pacífico Sul, e nos Estados Unidos no Estado do Oregon. Também 

serviu como diretora dos Ministérios da Mulher na Missão da Micronésia-Guam durante alguns 

anos quando a sua família vivia e ministrava em Palau. Presentemente serve como capelã 

voluntária, segundo sei. Tenho a certeza que tem muitas histórias que poderia partilhar 

connosco sobre isso. 

Contudo estou particularmente ansiosa por saber mais sobre como é que Deus transformou 

uma preocupação de mãe pela segurança do seu filho num ministério de oração comunitário. 

Penso que estava a ensinar ESL (Inglês como segunda língua) num colégio comunitário 

quando o seu filho foi destacado para o Iraque. Estou certa?  

Leitora #3: Sim, isso mesmo. 

Dinamizador: Um dia estava sentada com uma conhecida que estava no Grupo de Apoio 

Militar no colégio comunitário. O que aconteceu? 

Leitora #3: A minha amiga, Marianne, inclinou-se para mim e sussurrou, “Não há algo a faltar 

neste debate?” 

Acenei com a cabeça e respondi, “Sim, precisamos desesperadamente de oração. Mas esta é 

uma instituição governamental em que a oração e a leitura da Bíblia não são permitidas.” No 

fim da reunião, sugeri à Marianne que começássemos a reunir-nos fora. Ela sussurrou o seu 
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consentimento e mais tarde trouxe vários outros com corações doridos, saudosos pelos 

amados no exército, longe no Iraque. 

Formámos um círculo de oração para orar pelos nossos queridos. Fechei aquela sessão com 

uma leitura do Salmo 107:1-3. “Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade 

é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E os que 

congregou das terras do oriente e do ocidente, do norte e do sul." 

Dinamizador: Como é que as pessoas no seu círculo reagiram? 

Leitora #3: Houve um sonoro “Ámen!” Com lágrimas nos olhos, mães, avós, irmãs, esposas, e 

irmãos partilharam o quão gratos estavam pelas orações oferecidas ao elevarmos em oração 

solene cada filho, filha, cada soldado. Eu podia sentir o poder do Espírito Santo a trabalhar em 

muitas vidas naquela primeira noite. Por isso decidi que na sessão seguinte eu traria uma caixa 

de livros Aos Pés de Cristo, de Ellen White para quem quisesse levar uma cópia para casa. 

E o grupo de oração cresceu. 

Dinamizador: Como é que as pessoas tomaram conhecimento do vosso ministério de oração? 

Foi passa-a-palavra? 

Leitora #3: Sim, mas também coloquei uma pequena publicidade no jornal convidando 

familiares de militares a servir no exterior—ou numa base militar—a juntarem-se a nós para 

“Oração e Louvor” todas as Quintas-feiras às 17:30. A nossa reunião era a seguir ao Grupo de 

Apoio a Militares que se realizava no campus do colégio.   

Dinamizador: Imagino que orarem juntos trouxe um espírito de união ao grupo. 

Leitora #3: Absolutamente! Ficávamos ligados. Usávamos uns pequenos distintivos vermelhos, 

azuis e brancos em forma de coração. Tinham as seguintes palavras inscritas: "Apoiar os nossos 

Soldados em Oração." Embora o nosso grupo tenha começado após os ataques do 11 de 

Setembro em Nova Iorque, em 2011, muitos dos que estão no nosso grupo de Oração e Louvor 

ainda usam estes distintivos. São lembretes constantes de que iremos continuar a orar até que 

que cada soldado esteja em segurança de volta a casa. 

Dinamizador: Conte-nos sobre o soldado da sua própria família. 

Leitora #3: O meu próprio filho, um médico do exército, foi colocado em Spiker, perto de Tikrit. 

Ele viveu o trauma de ajudar centenas de soldados e civis que foram vítimas de bombas ID. 

Muitos dos soldados de quem ele cuidou não tinham pernas e braços. Por três vezes, jovens 

soldados morreram nos seus braços enquanto ele tentava salvar as suas vidas. Mais tarde ele 
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sofreu de uma grande depressão durante vários meses, angustiado pelo facto de não ter sido 

capaz de salvar aquelas vidas. 

Dinamizadora: Deve ter sido traumático.  

Leitora #3: Foi, certamente. Depois o Exército pediu ao nosso filho que fizesse uma pesquisa 

sobre SPT (Stress Pós Traumático).  De facto, isso tornou-se o seu foco principal assim que ele 

completou um Mestrado em Saúde Pública na Universidade de Washington. Hoje em dia Deus 

está a abençoar-nos uma vez que mais soldados estão a receber dois anos de tratamento de 

saúde mental a seguir ao seu regresso. 

Dinamizadora: Onde está o seu filho agora? 

Leitora #3: Presentemente, ele está a prestar serviço militar no Kuwait. Por favor orem por ele 

e lembrem-se, também, de orar por todos os queridos jovens de muitas nações que estão a 

prestar serviço militar em todo o mundo! 

Dinamizadora: Como é que sugere que alguém inicie um grupo de oração para famílias que 

tenham membros de família a prestar serviço militar? 

Leitora #3: Façam amizade com eles, e no momento certo, perguntem-lhes se desejam que 

orem pelos seus queridos. A maior parte das pessoas estão recetivas a apoio através da oração 

em tempo de guerra. 

Dinamizadora: Muito obrigado, Patty, pela sua história e ministério inspirador. (Leitora #3 

volta para o seu lugar) 

Ministério de Oração #4: Oração em tempo de Crise 

(Orar por Ajuda contra os Poderes e Principados) 

Dinamizadora: A nossa última experiência de Ministério de oração desenvolveu-se no 

Rwanda. (Leitora #4 vem à frente) A Carolyn Sutton passou perto de uma década a servir 

como professora de Inglês missionária na África Central, incluindo o Rwanda. Sei que, quando 

esteves no Rwanda, uma simples batida na sua porta da frente foi o início de um ministério 

de oração para si, correto? 

Leitora #4: Sim. Uma tarde, uma aluna minha bateu-me à porta. Vou chamá-la Angelique. Ela 

tinha apenas 13 ou 14 anos. Pude perceber que ela estava perturbada com alguma coisa. A sua 

mãe, de quem era muito próxima, tinha morrido recentemente num acidente de viação num 

transporte público. O seu pai tinha voltado a casar com uma mulher que não gostava da 

Angelique. Para aumentar o seu stress, a sua avó paterna tinha-lhe dito que ela tinha sido 
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convocada pelos espíritos ancestrais para se encontrar com eles na pausa escolar de primavera. 

A avó disse que os espíritos tinham uma mensagem para ela. 

Naquela altura a Angelique acreditava na Bíblia e queria saber como podia evitar esta 

confrontação iminente, que só de pensar a aterrorizava. 

Dinamizadora: O que lhe disse? 

Leitora #4: Disse-lhe para orar e ter fé. Francamente, não sabia o que mais dizer porque esta 

situação parecia ser desconcertante para ambas. Para além disso, tinha receio de me envolver. 

Por isso esperava apenas que ela orasse mais e me deixasse de fora porque eu sentia-me 

impotente. Então a Angelique perguntou-me, “Como é que alguém ora e como pode ter fé? 

Pode ensinar-me?” 

Como é que podia recusar a sua súplica desesperada— embora não fizesse ideia de como 

começar? Decidimos encontrar-nos para orar e ler a Bíblia para termos orientação sobre como 

é que ela devia— ou não— proceder em relação ao mandato da sua avó. Uma vez que a 

Angelique tinha um horário escolar preenchido e eu dava aulas ao mesmo tempo que 

acompanhava o ensino doméstico do nosso filho, ela e eu não tínhamos tempo livre para nos 

reunirmos durante o dia. O único tempo “livre” que ambas tínhamos era às 5:30 da manhã. De 

maneira a termos privacidade e não acordarmos mais ninguém— quer em minha casa quer no 

seu dormitório— decidimos encontrar-nos num terreno agrícola rochoso perto de uma floresta 

bastante densa. Concordámos fazer isto duas vezes por semana. 

Naquela primeira Terça-feira estávamos individualmente aterrorizadas enquanto tentávamos 

(em vão) encontrar-nos na escuridão pré-amanhecer. Contudo, Deus deu-nos a coragem de 

tentar novamente na Quinta-feira. Ao fim de pouco tempo outra estudante pediu para se juntar 

a nós. Também ela queria aprender a orar e a ter fé. Em menos de nada, três raparigas—e 

depois seis—vinham estudar na escuridão daquele terreno rochoso. Ao longo de dois anos 

estudámos a Bíblia à luz de uma lanterna de querosene— e sob um “telhado” de chapéus-de-

chuva cheio de fugas quando chovia. A nossa lista do grupo de oração cresceu, e como 

orávamos! 

Dinamizadora: E como Deus respondeu, certo?  

Leitora #4: Sem dúvida. Para começar, a avó da Angelique nunca mais mencionou uma sessão 

com os espíritos ancestrais. Essa foi uma grande resposta às nossas orações. 

Durante esses anos de grupo de oração várias raparigas se decidiram pelo batismo. Outras 

estavam convictas dos seus pecados, confessaram-nos, e emendaram as coisas com as pessoas 
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a quem tinham prejudicado. Todas aprendemos a perdoar. O grupo de oração das raparigas 

cresceu tanto que eventualmente tivemos de nos dividir em mais dois grupos.  

E há uma coisa maravilhosa— eu não liderei os novos grupos de oração e estudo. Sabem, as 

raparigas mais antigas do primeiro grupo de oração começaram a ficar entusiasmadas com o 

que aprendiam da Bíblia. Estavam deslumbradas ao experimentarem as respostas de Deus às 

suas orações. O Espírito Santo começou a dar-lhes a responsabilidade de ensinar e liderar 

espiritualmente as raparigas mais novas do dormitório. Foram algumas das raparigas do grupo 

original de oração que formaram estes novos grupos para ministrar em oração às suas irmãs 

mais novas na fé.  

Dinamizadora: Então sentiram que Deus transformou uma necessidade, envolvendo uma luta 

espiritual, num ministério de oração. Sei que a Angelique desenvolveu um relacionamento 

pessoal com Jesus Cristo e foi batizada. 

Leitora #4: Sim, e o grupo de oração continuou durante vários anos depois de eu ter deixado 

África e ter voltado ao meu país natal. E que amigos para a eternidade fazemos num grupo 

destes! Até louvo a Deus por fazer cumprir o que está em Romanos 8:28 nesta situação de crise 

em que “os governantes das trevas deste mundo” ameaçavam desencorajar uma jovem crente. 

Dinamizadora: Que conselho tem para alguém que queira começar um grupo de oração como 

este? 

Leitora #4: Focam-se numa crise— qualquer crise. Não precisam de procurar muito. Convidem 

pelo menos uma outra pessoa para se juntar a vós em oração em busca da orientação e 

conforto de Deus. Jesus disse, “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, aí 

estou eu no meio deles.” (Mat. 18:20). Deus conduzirá a partir daí, e estará ao leme. Ele 

assumirá o vosso grupo de oração, as respostas e o vosso crescimento na fé. 

Dinamizadora: Obrigado por partilhar. (Leitora #4 volta para o seu lugar) 

Acabámos de ouvir sobre quatro ministérios abrangentes que Deus criou em tempos de 

desafios, perda ou medo. Por isso, deixem que vos pergunte, agora: Que assunto na vossa vida, 

ou na vida de alguém que conhecem, pode ser a possível semente através da qual Deus poderia 

fazer florescer um ministério de oração?  

Durante os próximos dez minutos, vamos dividir-nos em grupos de três ou cinco pessoas para 
debater opções de ministérios de oração que temos aqui mesmo na nossa congregação. 
Depois, juntamo-nos novamente para partilhar. 

 
 
 -Concedam tempo para um debate de grupo sobre as necessidades atuais dos seus 
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membros e formas de transformar essas necessidades num ministério de alcance pessoal 
– ou congregacional. 
 
-Criem estratégias específicas (apenas duas ou três) que possam seguir em relação a quaisquer 
opções de ministérios de oração viáveis.  
 
-Determinem quem terá a iniciativa nestas estratégias e quando terão de reportar ao corpo de 
igreja ou à Comissão dos Ministérios de Oração. 

 

Dinamizadora: Vamos fazer uma oração especial para terminar o nosso programa. Queremos convidar 

o Espírito Santo a orientar-nos ao avançarmos com as nossas iniciativas de ministérios de oração. 

Bênção 

 

Ideias de Atividades de Cooperação para Grupos de Oração 

Jejum e Caminhada de oração na Vizinhança: Deixe que os membros de igreja se dividam em grupos de 

dois ou três para caminharem em ruas ou bairros pré-determinados nos arredores da igreja. Talvez 

pudessem levar folhetos para partilhar e que encorajassem as pessoas que encontrassem a orar e a ter 

fé na Bíblia.  

Planeiem um tempo de jejum em prol das pessoas da área fora da igreja. Que a reunião de oração 

seminal seja a próxima oportunidade para os membros possam colocar todos ao corrente dos novos 

contactos e necessidades contínuas de oração. 

Sermos respostas à Oração: Depois do serviço de louvor e dos preliminares do programa informal, 

partilhem brevemente sobre a experiência de Rode em Atos 12:1-17. Não só ela estava a orar pelo 

prisioneiro Pedro, mas ela própria se tornou parte da resposta àquelas orações! Foi ela a levar as 

novidades da sua libertação aos outros crentes na casa. 

Em pequenos grupos, discutam as necessidades na lista de oração da igreja e depois façam um debate 

acerca da forma como os membros podem ajudar a ir ao encontro dessas necessidades. Façam o 

acompanhamento. 

Planear com antecedência: Planeiem um follow-up no culto de oração de Sábado à tarde num futuro 

próximo, para se reunirem em louvor, cânticos e oração. Nessa reunião os participantes podem debater 

sobre começarem pequenos ministérios de oração de intercessão. No final de contas, assim como os 

testemunhos da Ideia #2 para o Programa provam, mesmo só uma pessoa pode começar um ministério 

de oração que tocará muitos. 

 

 



40 
 

 

 

 

 

Deus ouve as minhas orações por 

aqueles que amo.



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 



42 
 

Diretrizes: No coração acima, escrevam ou façam desenhos das pessoas e coisas sobre as quais estão a 

falar com Deus. Escrevam as palavras “Senhor, ouve a nossa oração”, por baixo. 


