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Orando pela
Família

Roberta Sara

Introdução
Família é prioridade no coração de Deus e deve ser
para nós também. Deus ama e se preocupa com sua
família muito mais do que você imagina.
Antes mesmo de o Senhor criar a instituição igreja,
criou a família. Porque é lá que começa a igreja!
Uma família bem estruturada e saudável, contribuirá
com a igreja, para tornar a sociedade saudável e
curada.
Há muitos anos, aprendi a expandir minha oração
por minha família, que até aquele momento, incluía
apenas pedidos de proteção e que fossem
abençoados, mas eu não especificava as
necessidades, tampouco orava pelo futuro, sonhos,
projetos ou sabedoria. Orar dessa forma, foi um
verdadeiro divisor de águas na minha família. Ainda
hoje, recebo respostas e colho frutos dessas
orações semeadas há anos.
Nenhuma mudança ocorre sem oração. A oração é a
fórmula do sucesso para uma família curada e
restaurada! Espero que seja um divisor de águas na
vida de oração e na família de cada um, em nome
de Jesus!
Com Carinho,

Roberta Sara

Dia 1
Em oração, você pode trazer as necessidades mais
profundas de seus familiares: emocional, pessoal,
financeira, espiritual, física, sonhos, projetos e tudo o
mais que você quiser apresentar em oração.

Anote os nomes
das pessoas
pelas quais
você irá orar

DICA DE ORAÇÃO
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“Portanto, eu lhes digo:
tudo o que vocês pedirem
em oração, creiam que já o
receberam, e assim lhes
sucederá.”
Marcos 11:24

Dia 2
O sonho de toda esposa e mãe, é que seu esposo e
filhos conheçam e caminhem com o Senhor. Essa é
uma daspromessas de Deus para nossa família: eu e
minha casa serviremos ao Senhor!
Que tal hoje, você orar por aqueles que ainda não
reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de
suas vidas, ou pelos que estão afastados desse
grande amor?
DICA DE ORAÇÃO

Ore para que o Senhor conduza seus
familiares a conhecer Jesus (para aqueles
que ainda não conhecem). Lembrando que
você será o principal veículo que Deus
utilizará para revelar Seu Filho Amado. Por
isso, peça para o Espírito Santo te
capacitar a amar como Cristo ama e a agir
como Ele age.
Para aqueles que já conhecem a Cristo, ore
para que eles caminhem em mais
intimidade com Ele, assim como você
também.

“[...] Creia no Senhor Jesus, e serão
salvos, você e os de sua casa".
Atos 16:31

Dia 3
A falta de perdão te impede de desfrutar um
relacionamento curado e saudável. Quantas vezes não
conseguimos expressar amor aos nossos cônjuges e filhos
porque estamos ressentidos com eles, por algo que tenha
nos ferido.

Deixe toda mágoa, palavras, feridas, marcas, brigas,
desentendimentos, acusações, críticas, frustrações,
decepções, faltas, ressentimentos, raiva e tristeza na cruz
de Cristo e libere perdão para cada um dos que o Espírito
Santo trouxer à sua mente, dizendo o nome da pessoa,
descrevendo o que ela te fez e encerre abençoando-a
para ser próspera em todas as áreas da vida dela. Assim
você receberá um coração livre para amar e desfrutar sua
família!
DICA DE ORAÇÃO
Ore para o Senhor revelar ao seu coração se você tem guardado
algum ressentimento contra alguém da sua família. Peça para o
Senhor te revelar se você não tem liberado perdão à alguém.

“Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados
para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria
e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns
para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou
vocês em Cristo.” - Efésios 4:30-32

Dia 4
Se você já chegou no seu limite, então esta é a grande
oportunidade que Deus precisava para realizar o
impossível na sua família.
Seus filhos estão perdidos? Longe dos caminhos que o
Senhor planejou para eles? Seu casamento está
naufragando? Tudo o que vocês sabem fazer, é tentar
encontrar um culpado para essas situações? Você olha ao
redor e parece haver somente destruição?
A sua oração é capaz de mover os céus e mudar qualquer
situação. Deus é um Deus de Reconstrução.
DICA DE ORAÇÃO

Ore para que Deus
reconstrua seu
casamento, traga
de volta seus filhos
para o centro da
vontade Dele.

Jesus olhou para eles e
respondeu: “Para o homem
é impossível, mas para Deus
todas as coisas são
possíveis”.
– Mateus 19:26

Dia 5
Restaurar significa refazer, consertaro que quebrou, renovar,
restabelecer.
A restauração é necessária quando algo está quebrado,
danificado, sujo ou esquecido. Sua família foi danificada,
quebrada, rachada? Vocês perderam a confiança?
Assim como Deus restitui tudo o que foi perdido, Ele também
restaura à sua forma original o que foi danificado. O plano
original de Deus era que as famílias vivessem como Ele. Sendo
três em um. Respeitando, amando, não competindo, cada um
realizando sua função. Se alegrando e incentivando um ao
outro.

DICA DE ORAÇÃO

A Restauração é operada em nós por Deus, quando nos
abrimos e nos dispomos a ser trabalhados. Devemos trazer de
dentro para fora todas as coisas impuras e quebradas, para
que o Senhor as restaure.

Apresente diante de Deus todos os
relacionamentos quebrados,
danificados, a confiança perdida, e
peça para o Senhor restaurar sua
família ao plano original Dele.
Peça também para o Senhor restaurar
o amor, a fidelidade, a paixão, a
admiração, o respeito entre você
e seu cônjuge.

“O Deus de toda a graça, que os chamou
para a sua glória eterna em Cristo
Jesus, depois de terem sofrido durante
pouco de tempo, os restaurará, os
confirmará, lhes dará forças e os porá
sobre firmes alicerces.” - 1 Pedro 5:10
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“[...] Estos coisas![...]
todas a lipse 21:5
- Apoca

Dia 6
No mesmo processo entre restaurar e restituir, é
necessário CURAR. A cura seria limpar as feridas,
desinfeccionar o que ainda dói e tratar para ficar apenas a
cicatriz. Essa cicatriz será a marca do grande milagre que
Deus operará na sua família.

Quando entramos em um relacionamento trazemos as
bagagens da nossa família de origem e as marcas que
vivenciamos. Se isso não for tratado, vamos reproduzir
essas mesmas marcas em nossos filhos.
Também é muito comum colocarmos todas as
expectativas em nosso cônjuge, de que ele nos fará
esquecer todas as dores do passado, e seremos felizes
para sempre!
Conforme os anos passam, esse ideal, cai na dura
realidade da rotina diária. E a realidade é que nada e
ninguémtrará cura ao nosso coração, a não ser o próprio
Deus.
DICA DE ORAÇÃO
Peça para o Espírito Santo de Deus revelar ao seu coração quais foram as
feridas que você, mesmo intencionalmente, fez em seus familiares. Peça
para o Senhor curar sua família, a começar pelo seu coração. Se
necessário, reforce a oração do perdão e peça perdão as pessoas que o
Espírito Santo lhe revelar que você feriu.

“Cura-me, Senhor,
e serei curado [...]”
- Jeremias 17:14

Dia 7
Nos últimos anos sua família passou por grandes
processos de perda?
Seja alegria, confiança,sonhos, conquistas, emprego,
tempo, saúde, dinheiro ou pessoas, o Senhor pode trazer
uma restituição à sua casa.
As vezes é necessário perder para ganhar. Em
determinadas situações, é necessário dar uns passos pra
trás, para tomar impulso e chegar mais longe. Não
desamine!
DICA DE ORAÇÃO

Devolva todas as perdas (nomeando
cada uma --- se preferir, anote em
uma folha e leve em oração) à Jesus
Cristo. Fale que você as deixa na Cruz
de Cristo e declare que você e sua
família estão livres para receber todas
as bênçãos e restituições que Deus
tem reservado à vocês.

"Vou compensá-los
pelos anos de colheitas
que os gafanhotos
destruíram[...]
- Joel 2:25

Dia 8

DICA DE ORAÇÃO

Por causa de todas essas perdas, rotinas, realidade, marcas e
feridas que vivenciamos no núcleo familiar, deixamos de
sonhar e acreditar.

Que tal orar hoje para que os sonhos
e projetos que Deus tem para a sua
família e para cada integrante dela
sejam à vocês revelados? Peça
também para o Espírito Santo de Deus
te ajudar a encorajar os integrantes
de sua família, a realizarem os sonhos
que cada um nutre em seu coração.

“[...] esquecendo-me das coisas que
ficaram para trás e avançando para as
que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus."
Filipenses 3:13,14

Dia 9
Em dias onde a tecnologia afasta as pessoas umas das
outras, é muito comum não termos o conhecimento
profundo das necessidades pessoais de cada pessoa que
nos cerca.
Será que você sabe qual o maior sonho de seu cônjuge ou
filhos? O que eles precisam para alcançá-lo? Coloque tudo
em oração.

Dica de oração:
Peça para o Espírito Santo de Deus
identificar à você quais são os
sonhos e as necessidades da sua
família. Peça que Ele te oriente nas
palavras, naquilo que é importante
para cada um.
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Dia 10
Estamos vivendo momentos profissionais difíceis em
nosso país. Há integrantes em sua família que estão
tentando uma colocação no mercado de trabalho?
Vamos orar para que uma grande oportunidade lhe
seja aberta?
DICA DE ORAÇÃO

Peça para o Senhor trazer “conexões
divinas” à sua família. Ninguém faz
nada sozinho. Deus faz questão de usar
pessoas para nos abençoar. Peça que
Ele envie as pessoas certas para ser um
canal de benção à sua família.
Mas, se porventura, esse não for o seu
caso, peça então para o Espírito Santo
lhe mostrar qual família você pode ser
uma conexão divina.

“[...] Eis que coloquei
diante de você uma
porta aberta que
ninguém pode fechar.
[...]” Apocalipse 3:8

Dia 11
A dificuldade financeira afeta diretamente nossa família.
As maiores discussões nos lares, ocorrem por causa de
dinheiro. O segundo maior motivo de divórcio é por
questões financeiras. Não vamos permitir que o ‘deus’
desse século roube nossa família, nossa alegria, sonhos e
esperança. Nossa felicidade tem que estar em Deus. O
dinheiro é necessário e tem uma grande importância em
nossa vida, mas não pode dominar nossas emoções,
sentimentos e ações.
DICA DE ORAÇÃO
Ore para que você e sua família tenha sabedoria para lidar com
todas as questões financeiras em seu lar. Ore para que o Espírito
Santo de Deus os ajude a cuidar e administrar bem de todos os
recursos que Ele lhes trouxer. Ore para que o Senhor prepare
grandes oportunidades para seu cônjuge, você e filhos. Ore para
que o Senhor traga a prosperidade financeira. E por fim, agradeça
por Ele suprir vocês em tudo. Ore pela dispensa e geladeira cheia
(mesmo que não estiver, você já estará chamando à existência).
Pode ser que não tenhamos o que ‘queremos’, mas o Senhor nunca
deixará faltar o que de fato precisamos.
“O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as
suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na
terra que lhes dá.” Deuteronômio 28:8
“O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar
chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o
trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações,
e de nenhuma tomarão emprestado.” Deuteronômio 28:12

Dia 12
Temos sido grandemente atacados pelo medo.
Medo de não conseguirmos conquistar nada, medo de
dar tudo errado, medo de perdermos pessoas, dinheiro,
coisas, medo de falirmos, medo de perdermos tudo,
medo de não sermos felizes nunca, medo de ficarmos
doente, medo de morrermos...enfim, são muitos os
medos que nos cercam.
Apesar do medo, principalmente, você mulher, deve
ocupar sua posição de guerreira, sendo a guardiã do
seu lar.

DICA DE ORAÇÃO

Ore com fé e autoridade, lançando fora todo espírito de
medo da sua casa e de cada integrante dela, no nome de
Jesus. Esse nome é O nome sobre todo nome. Não há
quem possa contra o nome de Jesus. Ore o Salmo 91 e
coloque o nome de todos os integrantes de sua família.
Ore também para a Paz, Força, Coragem e Segurança de
Cristo reine em sua casa e em cada coração pertencente à
ela.

“No amor não há medo;
pelo contrário o perfeito
amor expulsa o medo
[...]”- 1 João 4:18

Dia 13
Vivemos dias de guerras. Guerras entre as nações, guerra entre pais e
filhos, entre cônjuges, guerra entre religiões, guerras empresariais,
competições desleais no mercado financeiro, acusações, julgamentos
entre as pessoas. Dentro de uma categoria profissional, seja: médicos,
psicólogos, advogados, as opiniões de cada um são discrepantes, e julgam que o
‘colega’ se equivocou. Infelizmente vemos o mesmo ocorrer dentro das igrejas, onde
cada um acha que o seu modo de ‘servir’ é o correto e julga que o outro está
errado. A intolerância tem afastado as pessoas umas das outras.
A psicologia nos explica que cada pessoa tem suas convicções formadas através de
suas percepções. Como cada ser é único, sendo assim, cada percepção é única
também. Cada indivíduo forma sua linha de pensamento, de acordo com a sua
história, crenças, culturas, experiências e formação. Se cada pessoa recebe uma
formação e vive histórias diferentes umas das outras, claro que suas ideias serão
divergentes. Mas isso não significa que eu estou certo e o outro errado. Posso
continuar com minhas convicções, respeitando o outro e não permitir que isso nos
afaste. Guerra só leva à morte. Pessoas morrem por causa de religião. Sonhos são
mortos por causa de opiniões impostas como certas. Hoje é dia de orar pela PAZ da
sua família.
Busque a paz no seu lar e na sua vida a qualquer preço. Aprenda a amar e a
promover a paz. Se cale em momentos de tensão. Espere a “poeira baixar”. As vezes
a necessidade de termos sempre razão, cria tensões, brigas e confusões, deixando o
ambiente pesado. Prefira ter paz, do que ter razão! As vezes é necessário “perder”
para “ganhar”!
Há muito tempo eu decidi que seria feliz ao invés de ter razão. Foi a melhor decisão
que eu tomei, pois hoje desfruto de uma família que tem sim, suas divergências,
mas que respeita o direito e convicções de cada um, sem imposições, julgamentos
ou ofensas.

DICA DE ORAÇÃO
“Bem-aventurados os
pacificadores,
pois serão chamados
filhos de Deus.”
Mateus 5:9

Ore para que a verdadeira PAZ de CRISTO reine em seu
lar. A começar por você. Ore para que você seja uma
agente de paz em seu lar. Peça perdão também à Deus
por muitas vezes causar discussões e brigas, com o seu
muito falar. Com autoridade e fé expulse todo espírito de
intriga, briga e confusão para fora da sua casa em nome
de Jesus! Ore para que a paz seja tão abundante em seu
lar, que as pessoas que os vierem visitar, saiam cheias
dessa paz, estendo para seus lares também.

Dia 14
A tecnologia é maravilhosa. Nos possibilita fazer inúmeras coisas sem
perder muito tempo. Mas o estranho é que, quanto mais facilidade temos,
quanto mais ‘economizamos’ tempo, mais ele parece escasso.
É importante avaliar quanto tempo vocês passam juntos em família. Se
vocês não tem o hábito de fazerem nem uma refeição juntos, isto precisa
mudar! Toda mudança exige esforço.
Converse com os integrantes de sua família e se organizem para terem
pelo menos um momento juntos, para conversarem sobre o dia de cada
um. Nem que seja ou chá, suco ou leite no fim do dia.
Isso trará mais aproximação às relações de vocês, estreitando os laços
familiares. Só tem uma coisa que será proibida nessa hora: CELULAR ou
qualquer outras tecnologia.
É o olho no olho, contato físico. Um dos maiores motivos de destruição
familiar, é a falta de relacionamento. Invista tempo em sua família, pois
esse é o melhor investimento que você pode fazer. Quando sua vida
acabar, você não levará emprego, casa, coisas, conquistas. Mas sim, a
alegria de ter cumprido seu dever.
Tudo o que você investe em sua família, são sementes para a eternidade.
Quantas gerações serão abençoadas se simplesmente, você tomar a
iniciativa de mudar a história da sua família a partir de hoje?
Nunca é tarde para começar e recomeçar quantas vezes forem
necessárias, até acertar.
DICA DE ORAÇÃO

“Como é bom e
agradável quando os
irmãos convivem em
união!”
Salmos 133:1

Ore para que o Senhor te ajude a
realizar essa tarefa. Ore para que sua
família seja mais unida. Que vocês
tenham mais prazer na companhia um
do outro. Ore com autoridade e fé
expulsando todo espírito de divisão,
competição e inveja da sua casa em
nome de Jesus!

Dia 15
Buscamos a vitória, esperamos as recompensas, colocamos a
expectativa em diversas coisas. E quando essas não acontecem?
Quando elas não ocorrem, o fato é que, desanimamos facilmente. O
desânimo é o oposto da fé.
Tem alguém que anda desanimado na sua casa? Ou talvez seja você
mesma? Com o desânimo vêm a tristeza, insatisfação, comparação com
outras pessoas e consequentemente inveja. E detalhe: tudo isso é
pecado!
Hoje é dia de orar para que sua família seja encorajada e levantada em
fé pelo poder que há em Cristo Jesus. A adoração e gratidão à Deus
afasta todo e qualquer desânimo. Mas a adoração não é algo que
fazemos naturalmente, principalmente quando estamos desanimados, é
necessário um esforço.
Quero te convidar a fazer esse esforço. Posso dizer com toda certeza
que vale a pena. Comece sendo sincero com Deus, dizendo que está
desanimado, mas que precisa da força que há Nele em você.
Reconheça que somente Ele pode colocar mais fé em seu coração e te
encorajar através da Palavra e louvores.
Leia a Palavra e coloque louvores que expressem sua gratidão à Ele. O
louvor tem o poder de transformar nosso espírito abatido em um
espírito alegre e esperançoso.

DICA DE ORAÇÃO
Ore para que você e seus familiares sejam cheios da presença do
Espírito Santo, cheios de fé, coragem e esperança. Se é você que tem
andado desanimado, peça perdão à Deus por não estar confiando em
suas promessas. Peça para que a fé de vocês sejam aumentada e
renovadas. E com autoridade e fé expulse todo espírito de desânimo
para fora do seu lar e dos integrantes dele no poderoso nome de Jesus
Cristo!

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem
dele se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa aqueles que o buscam.”
Hebreus 11:6

Dia 16
O amor tem se esfriado em nossos dias, a começar pelo
tratamento entre os integrantes de uma lar. Dificilmente
encontramos hoje,famílias unidas ao redor da mesa,
expressando amor, carinho, respeito, palavras de
encorajamento, a preocupação com o outro, etc...
O egoísmo tem imperado em nossos dias. Em busca do
hedonismo (prazer a qualquer custo), os princípios de um lar,
tem sido feridos e destruídos.
Filhos desobedientes que não honram seus pais. Filhos
ingratos e exigentes, que agem com rebeldia, muitas vezes, em
busca de atenção, de serem vistos, nem que seja por um mau
comportamento.
Pais egoístas, que buscam interesses próprios e o: “vou ser
feliz” a qualquer custo. Esse preço tem sido caro: separação,
mulheres abandonando seus lares e responsabilidades
maternas, em busca de uma carreira promissora.
Não é errado a mãe trabalhar fora, mas não podemos abrir
mão da primeira tarefa que Deus confiou às nossas mãos, que
são nosso cônjuge e filhos.
Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar!
Trabalhe fora se quiser, ou se necessário, mas não esqueça de
regar sua 'plantinha' chamada família com muito amor,
conversa, paciência e encorajamento. E para conseguir fazer
isso após um dia extenuante de trabalho, somente com a
ajuda do nosso mestre Jesus Cristo. Por isso é tão importante
passarmos um tempo com Deus logo pela manhã.

Dia 16
DICA DE ORAÇÃO

Ore para que o amor de Cristo reine em seu lar, a
começar por sua vida. Ore para que o Espírito Santo de
Deus te capacite a derramar amor, perdão, palavras de
benção, correção limite e instrução na medida certa e com
sabedoria, graça e amor. Ore para que o Senhor te ajude
a ser a mãe que cada um de seus filhos precisa, suprindo
as necessidades individuais.
As vezes não conseguimos derramar amor, porque não
recebemos. Se esse é o seu caso, ore também para que
você seja curada pelo amor curador de Deus Pai, através
de Cristo Jesus! Peça também para o Espírito Santo te
ajudar a sentir esse amor que o Pai tem por você, e te
encher de tal forma com ele, a ponto de você transbordálo nas pessoas que estão à sua volta.

“ Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e
oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
possam, juntamente com todos os santos, compreender a
largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e
conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.”
Efésios 3:17-19
“Quem se isola, busca interesses egoístas [...].”
Provérbios 18:1

Dia 17
Um dos motivos que tem levado às famílias se afastarem e não serem
nutridas em amor, é a falta de tempo. Deixamos muitas vezes de passar
os princípios básicos para uma boa convivência familiar por falta de
tempo. Estamos sempre ocupados e nunca temos tempo para nada!
Nossos filhos querem nos falar algo, e estamos sempre ocupados.
Respondemos no automático aquele famoso “uhum....ah tá.....pode sim”,
sem nem ao menos prestarmos atenção ao que nos falaram.
Essa geração de filhos e adolescentes está gritando: Me vejam! Eu existo
e preciso de você!!!
Os celulares tem sido o ‘grande companheiro’ dessa geração! E a quanto
lixo estão sendo expostos diariamente? Em busca de atenção, se perdem
em meio à tanta oferta.
Esse assunto não é brincadeira, e daria um capítulo de um livro se eu
fosse estendê-lo. Mas creio que é um bom momento para avaliarmos
como temos investido nosso tempo na vida de nossos filhos e cônjuge.
O mesmo serve para as mulheres em relação à seus esposos. Mulheres
por favor: NÃO VÁ PARA A CAMA COM SEU CELULAR PARA FICAR
CONVERSANDO NO WHATSAPP COM SUAS AMIGAS, ENQUANTO SEU
ESPOSO ESTÁ AO SEU LADO.
Dispense tempo de qualidade ao seu esposo. Dê carinho, beijos, abraços,
faça um elogio, pergunte como foi seu dia. Deite dos braços dele, usufrua
esse momento, que é único!!!
Ajude seus filhos nas tarefas escolares. Estude com seus filhos, ensine-os
com amor. Converse sobre Deus e seu amor, ensine-os a depender de
Deus. Ore com eles. Leia a Palavra de Deus de acordo com cada idade. Se
forem pequenos, existe uma infinidade de livros infantis que nos ajudam a
aplicar os princípios bíblicos. Tenha um tempo de devocional com eles,
uma vez por semana, no mínimo.
Qualquer tempo aplicado à sua família, não é perdido, mas sim investido
para a eternidade, pois seus filhos irão reproduzir o mesmo aos filhos
deles, e assim por diante.

Dia 17
DICA DE ORAÇÃO

Peça para o Espírito Santo te ajudar a organizar melhor o
seu tempo e sua agenda.
Para perdão por muitas vezes priorizar outras coisas e
não sua família.
Peça sabedoria a Deus para conduzir seu lar à unidade.
Peça ideias ao Espírito Santo de como organizar um
passeio em família, um almoço, um tempo de qualidade e
que imprima boas memórias na vida de cada um.
Peça paciência e estratégias para lidar com os mais
difíceis Peça para o Espírito Santo te ajudar a ser
presente em seu lar, investindo tempo de qualidade em
seu cônjuge e filhos.

“Que todas estas palavras que hoje lhe
ordeno estejam em seu coração. Ensine-as
com persistência a seus filhos. Converse
sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar.”
Deuteronômio 6:6,7

Dia 18

Aprenda a se comunicar!
Muitos problemas em nosso lar são originadas porpalavras mal
faladas, ou simplesmente não faladas.
É importante saber comunicar suas ideias, sentimentos e
problemas. Não pense que seu esposo ou seus filhos tem bola de
cristal. As vezes estamos meio chateadas e ficamos esperando que
alguém “perceba” isso e venha nos encorajar.
Podemos pedir ao Senhor que nos ajude a comunicar a quem
devemos o que tem nos incomodado. Se for alguma atitude de seu
cônjuge ou filhos, o Espírito Santo lhe ajudará a comunicar seu
ponto de vista sem ofendê-los, obtendo seu devido respeito.
É de fato, não é fácil ser mulher! Mas o senhor nos capacita a cada
dia, se permanecermos mergulhados em Sua presença.
Primeiro é para Ele que devemos colocar nossos medos, anseios,
chateações, dores e feridas. Depois é Nele que devemos liberar
perdão para as pessoas que nos feriram. Também é na presença
Dele que devemos pedir para ser curadas de todo mal que nos
causaram. Se mantivermos essa prática diariamente não ficaremos
esperando que nosso cônjuge ou filhos supram qualquer
necessidade nossa. Com o coração curado e com a motivação
correta, podemos pedir ao Senhor que nos ajude a comunicar a
quem devemos o que tem nos incomodado. Se for alguma atitude
de seu cônjuge ou filhos, o Espírito Santo lhe ajudará a comunicar
seu ponto de vista sem ofendê-los, obtendo seu devido respeito.
O maior problema é guardarmos os sentimentos, a raiva, a mágoa,
e quando falamos: “vomitamos” tudo o que estava entalado!
Essa definitivamente não é a melhor forma de resolvermos nenhum
problema. Agindo assim, ferimos as pessoas, falamos o que não
gostaríamos de falar, e não conseguiremos atingir nosso objetivo.
Sendo assim, o resultado, será ainda mais desastroso, piorando a
condição inicial do problema, acarretando outros problemas a
resolver.
Lembre-se sua guerra é contra o problema, e não contra a pessoa.
Ore e espere o melhor momento para falar.

Dia 18
DICA DE ORAÇÃO
Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a perdoar as
atitudes daquele que lhe feriu, antes de você se comunicar
com ele.
Peça para o Espírito Santo revelar qual o melhor
momento de falar com a pessoa e como falar. Peça para
o Espírito Santo de Deus colocar as palavras certas na sua
boca.
Peça para o Espírito Santo de Deus controlar suas
emoções.
Peça para o Espírito Santo de Deus preparar os ouvidos e
o coração da pessoa que você precisa se comunicar.
Peça que o Senhor intervenha na conversa e permita que
o outro entenda exatamente o que você quer comunicá-lo.
Uma boa dica é iniciar a conversa sempre elogiando e
reconhecendo as boas atitudes da pessoa. Então você vai
caminhando até o ponto que deseja falar.
Mas nunca fale em tom de crítica, julgamento ou
condenação. Tente sempre fazer com que o outro
reconheça seu erro, sem você apontá-lo.
Mas não espere pedidos de desculpas, (os homens
principalmente tem grande dificuldade com isso) .
Lembre-se que antes de iniciar a conversa, você já deve
ter orado como sugeri no parágrafo acima, e já perdoou
qualquer atitude que tenha te ferido ou magoado.

“As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites.”
Provérbios 18:6

“O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim
em expor os seus pensamentos.” Provérbios 18:2
“As palavras do homem são águas profundas, mas
a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda.”
Provérbios 18:4

Dia 19

Vamos orar hoje por proteção?
Quantos livramentos o Senhor nos dá diariamente, que nem
chegamos a ter conhecimento?
A nós não foi dado o conhecimento do poder das trevas que muitas
vezes nos cercam. Quantas pessoas com más intenções podem se
aproximar de nós, de nosso cônjuge, dos nossos filhos para tentar
frustrar os planos de Deus para nossa família?
Sem oração e sem conexão com Deus, nós não somos capazes de
discernir se ‘aquela oportunidade’, ou ‘aquela pessoa’ que aparece
diante de nós ou de nossos familiares, é algo que vem da parte de
Deus ou algum engano do inimigo. Por isso, a Palavra nos instrui a
orarmos e vigiarmos todo tempo.

DICA DE ORAÇÃO

Ore para o Espírito Santo de Deus revelar à você e a seus familiares se o caminho que vocês tem
percorrido, são os caminhos que Deus preparou para vocês. Ore para que o Espírito Santo de Deus
revele se há alguém no meio do convívio de vocês que tenham intenções malignas, que são ‘lobos em
pele de cordeiros’. Ore para que o Espírito Santo de Deus sopre para bem longe toda influência
maligna na vida de seus filhos e cônjuge. Ore para que eles estejam escondidos debaixo das asas do
Deus Todo Poderoso, escondidos em Suas poderosas e protetoras mãos. Ore para que o Senhor
proteja sua família de qualquer acidente, doença, perigo, laço, engano, mentira, roubo, sequestro,
enfim... Ore para que o Senhor dirija os passos de seu cônjuge e filhos, e se eles estiverem em locais
ou com pessoas que não agradam ao Senhor, que o Espírito Santo os incomode e os faça voltar
para casa. Ore para que o Senhor os livre de quaisquer planos do inimigo que queiram destruir
suas vidas. Ore para que o Senhor guarde a entrada e saída de seus familiares e que por onde
forem a proteção do Senhor Todo Poderoso com eles estejam.
Ore o Salmo 91 colocando o nome de todos os integrantes de sua família hoje ainda,
complementando a sugestão da oração de hoje.
“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso
pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em
quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com
as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o
seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meiodia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá.”
Salmos 91:1-7

Dia 20
Em nossa jornada enfrentaremos muitos desafios como família.
Um deles, é a tomada de decisão que envolve toda a família. E
como é difícil tomarmos a decisão mais acertada!
Seja a escolha de uma profissão, mudança de emprego,
mudança de cidade, decisão de uma mãe optar trabalhar fora
ou em casa, decisão da mãe ou pai fazer uma faculdade, fazer
um curso, se a família investe em um negócio próprio, enfim.
Infelizmente para algumas pessoas nesse momento, as decisões
são mais pesadas e confusas. Muitos casais tem enfrentado
momentos tão difíceis e dolorosos, baseados em perdas,
traições, palavras mal ditas, feridas,que suas escolhas tem
girado em torno de mentiras plantadas pelo inimigo; como por
exemplo: se continuarão persistindo e lutando, ou não por seus
casamentos e famílias.
Não podemos de forma alguma tomar decisões baseadas em
nossas emoções. Elas são traiçoeiras e passageiras. Uma hora
algo parece ser a melhor opção, e no minuto seguinte, já não
mais. A própria Palavra nos diz que não sabemos escolher o que
é melhor para nós.
Por isso, é tão importante que todas as nossas decisões estejam
baseadas nos muitos conselhos que encontramos na Palavra de
Deus. Ela é nosso manual de instruções, nossa bússola!
São muitas as decisões que nos envolvem nessa jornada, e todas
elas tem seu devido peso e consequências. Por isso, vamos orar
para o Espírito Santo de Deus nos instruir a tomar as melhores
decisões?

Dia 20
DICA DE ORAÇÃO

Ore para que o Espírito Santo de Deus lhes dê sabedoria e discernimento para
escolher o caminho certo, a andar em caminhos seguros, livrando-os de todo
perigo.
Ore para que o Espírito Santo os oriente a tomarem decisões certas, fazendo boas
escolhas, evitando assim, viver consequências de possíveis escolhas erradas.
Ore para que as suas decisões ou de seus familiares estejam sempre alinhadas
com o desejo e propósito de Deus para suas vidas. Ore para o Espírito Santo
trazer pessoas que tenham experiências e que possam dar-lhes bons conselhos.
Peça para o Senhor os guardar de fazer tolices, de agir insensatamente ou
impetuosamente. Peça ao Senhor para dar à você ou à seu cônjuge e filhos,
paciência para saber esperar pelo tempo certo; o tempo do Senhor!
Coloque tudo em oração: os medos, anseios, dúvidas e tudo que envolve as
decisões que precisam tomar e não se esqueçam: a paz é o arbítrio do nosso
coração. Entregue (e não tome de volta), descanse e confie no Senhor de todo seu
coração. Ele guiará você e sua família à melhor escolha.
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“Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence; não
compete ao homem dirigir os seus passos.”
Jeremias 10:23

“Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia
alguém discernir o seu próprio caminho?” Provérbios 20:24

Dia 21

ÚLTIMO DIA

O propósito desse desafio foi apresentar à vocês um estilo
de vida de oração. Tudo que precisa ser inserido em nosso
cérebro como um novo comando, um novo
comportamento, uma nova rotina, é necessário no mínimo
que seja feito durante 21 dias consecutivos.
Agora que você cumpriu esse desafio, seu cérebro já está
acostumado a orar por sua família. Não deixe que isso se
perca em meio à tantas outras tarefas que você realiza
diariamente.
Continue orando todos os dias por sua família, até que
veja o resultado de suas orações se cumprirem na vida de
seu cônjuge, filhos e familiares. Peça ao Espírito Santo
para lhe direcionar qual assunto deve orar diariamente.
Por fim, hoje é dia de agradecer!
Agradeça a Deus primeiramente por sua vida. Depois agradeça pelo
seu cônjuge e filhos. Agradeça a Deus por todos os dons e habilidades
que Ele concedeu a cada um de vocês. Peça para o Senhor os usar
para refletir e transmitir a glória Dele!
Agradeça a Deus por ter dado saúde à você e sua família, pela cura,
libertação, provisão,cuidado, proteção, amor,salvação, fé,
esperança,força, consolo, coragem, sonhos, propósitos, alegria, paz,
enfim..Agradeça a Deus por todas as coisas!

“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.”
Salmos 127:3
“Seus descendentes serão conhecidos entre as
nações, e a sua prole entre os povos. Todos os
que os virem reconhecerão que eles são um
povo abençoado pelo Senhor. "
Isaías 61:9

“Alegrem-se sempre.
Orem continuamente.
Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é
a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.”
1 Tessalonicenses 5:16-18

