Orando pelos Seus filhos, pelo Dr. Neil Anderson

O Apóstolo Paulo conclui o seu ensinamento sobre a armadura de Deus dizendo,” Façam
tudo isto em espírito de oração e orem continuamente, em união com o Espírito Santo.
Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos” (Ef
6:18 Versão Bíblia para todos), o que certamente inclui os nossos filhos. Existem forças
espirituais que nós não vemos o que são, por isso mais uma razão, porque nós somos
totalmente dependentes do nosso Deus. O Apostolo explica que nós realmente não
sabemos como nem sobre o que orar (Rm 8:26,27). É por isso que devemos orar “ no
Espírito”, porque a oração que Deus o Espírito Santo nos pede para orar é uma oração que
Deus o Pai vai sempre responder. Para mais explicações veja “Praying by the Power of the
Spirit (Harvest House Publishers, 2003).”

A oração é a manifestação mais tangível da nossa dependência de Deus. Temos a
tendência de não orar quando, pensamos que podemos fazer tudo nós próprios. Tornamonos guerreiros da oração quando sabemos que sem Cristo nada podemos fazer (isto é
sempre). Contudo, não precisamos esperar por alguma orientação incomum do Espírito
Santo, de forma a orar eficazmente. Porque o Espírito Santo é o meio pelo qual a Palavra
de Deus nos foi dada. Então podemos orar com confiança, se a nossa oração de
intercessão, e petição forem consistentes com as Escrituras. Abaixo encontram-se orações
bíblicas pelas suas crianças.
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Entregando o seu filho a Deus

Paulo escreveu, “ Portanto, todos nos devem considerar como quem está ao serviço de
Cristo e encarregados de anunciar os mistérios do plano de Deus. Ora o que se exige a
uma pessoa destas é que seja fiel.” (I Coríntios 4:1,2 Versão Bpt). Um mordomo é um
gestor ou superintendente da casa de outrem. Como cristãos, nós não possuímos nada no
Reino de Deus. Tudo o que possuímos pertence a Deus, temos de ser mordomos, de
confiança, do que Ele nos tem dado.
Nossos filhos são o bem mais precioso que Deus confiou para nós cuidarmos. Deus
permite-nos entrar em apenas um ato criativo, que é a procriação. Nós os chamamos de
nossos mas, como tudo o que possuímos, os nossos filhos pertencem a Deus. Ele conheciaos desde a fundação do mundo. Somos simplesmente mordomos da preciosa vida humana
que Deus nos permitiu trazer para o mundo.

Uma Oração para a Dedicação de uma Criança
A dedicação de um bebé é uma demonstração pública de administração dos pais. Nesta
declaração estamos a dizer: "Esta criança pertence a Deus. Dedicamos os nossos filhos a
Deus e comprometemo-nos a ser fiéis zeladores do que Ele nos confiou.”
O relato de Ana é muitas vezes lido em conjunto com a dedicação do bebé (1 Samuel 1:128). Por alguma razão Deus havia fechado o ventre de Ana e ela não tinha filhos. Muito
angustiada, ela orou a Deus pedindo-lhe para lhe dar um filho, prometendo dar o menino
ao Senhor (verso 11). Deus respondeu a oração de Ana, e ela cumpriu a sua promessa.
Depois de Samuel ser desmamado Ana o apresentou ao Senhor: " Agora entrego-o ao
SENHOR e ficará para sempre ao seu serviço, pois ele foi consagrado ao SENHOR. E então
inclinaram-se por terra, adorando o SENHOR. “ (versículo 28 Bpt).
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José e Maria também servem de exemplo quanto à importância de dar os nossos filhos a
Deus. " Chegado o tempo da cerimónia da sua purificação, conforme a Lei de Moisés,
levaram o menino ao Templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor.” (Lucas 2:22
Bpt). Como José e Maria, precisamos de nos purificar como mordomos de confiança,
obedientes e trazer nossos filhos para o Senhor.
As igrejas reformadas e a maioria das igrejas litúrgicas combinam a dedicação formal de
crianças com o baptismo infantil. Outras igrejas que possuem o baptismo dos crentes por
imersão, vêem a dedicação dos bebés como um acto separado. De qualquer forma, o acto
de apresentação por parte dos pais, dos filhos a Deus, é baseado num sólido princípio
bíblico.
Se você não apresentar publicamente os seus filhos ao Senhor, como um bom mordomo,
Satanás pode tentar reivindicar a sua posse. Uma vez que ele é o deus deste mundo, tudo
o que resta desprotegido, não reclamado ou abandonado para o seu jogo limpo é
potencialmente sujeito a ele. A dedicação dos bebés / baptismo é muitas vezes considerado
pouco mais do que uma oportunidade para os orgulhosos pais mostrarem o seu novo filho.
Agimos como se nada de significante a nível espiritual seja expectável acontecer. O que
ocorre no mundo espiritual é a única coisa significativa que pode acontecer. Satanás tem
algo espiritualmente significativo em mente para seu filho, e não é algo que você gostaria.
Apresentando o seu filho a Deus através da dedicação publica é a principal maneira de
protegê-lo dos planos destrutivos de Satanás.
Abaixo encontra uma sugestão de oração que os pais podem orar publicamente para
dedicar o seu filho ao Senhor:
Querido Pai Celestial, eu Te agradeço por me amares e me dares a vida eterna
em Cristo Jesus. Eu sou teu filho, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo,
que deu a vida por mim. Eu renuncio a qualquer reivindicação da minha parte,
de propriedade sobre qualquer coisa que eu tenho, e eu anuncio a minha
responsabilidade de ser um bom zelador do que tu me confiaste. Eu dedico-me a
Ti, como um sacrifício vivo, e eu comprometo-me a conhecer-te e fazer a tua
vontade. Eu me comprometo a educar o Teu filho (nome) na disciplina e
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instrução do Senhor. Eu sei que esta criança te pertence e que é um presente
Teu, e eu dedico a ele / ela a ti durante toda a sua vida. Eu rejeito qualquer
reivindicação que Satanás possa fazer sobre ele / ela, ele / ela pertence ao
Senhor Jesus Cristo. Eu anuncio que Jesus pagou o preço pelo meu filho e que
ele / ela Lhe pertence. Quanto a mim e à minha casa, nós serviremos ao Senhor.
Eu faço tudo isto no maravilhoso nome de Cristo Jesus, meu Senhor. Ámen.

Oração para a salvação de uma criança
Nada nos deve levar a ser mais dependentes de Deus, como pais mordomos, do que pela
salvação dos nossos filhos. Não podemos fazê-los nascer de novo. Mas podemos e
devemos fazer tudo o que está dentro do nosso alcance para levá-los a Cristo, sendo as
testemunhas que Deus quer que sejamos. Além disso, devemos orar pela sua salvação. O
apóstolo João escreveu sobre a importância da oração em levar outros a Cristo: ”E assim
como sabemos que ele nos vai atender em tudo o que lhe pedirmos, temos a certeza de
que o obteremos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado, mas dos pecados que
não levam à morte, deve orar a Deus e Deus lhe dará vida. Mas isto só vale para os
pecados que não levam à morte. Há porém um pecado que conduz à morte, e por esse
pecado não digo que devam orar. (1 João 5:14-16 Bpt).
O contexto destes versos é a certeza da vida eterna (versos 11-13) e garantia de oração
respondida (5:14,15). A palavra "vida" nesta passagem é claramente vida espiritual. Um "
irmão cometer um pecado, mas dos pecados que não levam à morte " refere-se a um nãocristão que não rejeitou totalmente a convicção do Espírito Santo, que é o pecado da
incredulidade ou o "pecado imperdoável. " João está a dizer que Deus vai dar vida
espiritual aos incrédulos em resposta às nossas orações de fé.
Esta passagem não ensina que podemos escolher as pessoas que queremos ver salvas,
orarmos por elas e elas serem automaticamente salvas. Mas ensina que a oração
desempenha uma parte integrante do processo de Deus trazer as pessoas para Si.
Sabemos que a salvação dos incrédulos é desejo de Deus, porque " Ele quer que todos se
4
©Ministério Liberdade em Cristo, 2014

salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. " (1 Timóteo 2:4 Bpt). Deus promete
responder às nossas orações pelos incrédulos da mesma forma como se eles não tivessem
os seus corações endurecidos.
Os nossos filhos devem estar no topo da nossa lista de oração. Uma das primeiras regras
como mordomo de Deus é interceder pela sua salvação.
A oração que se segue é sugestão de oração para a salvação dos seus filhos:
Querido Pai Celestial, eu trago o seu filho (nome) diante de ti. Eu levanto-me
contra a cegueira em que Satanás iria manter o / a impedindo-o de ver a luz do
evangelho e a glória de Cristo e de acreditar na verdade que leva à salvação (2
Coríntios 4:4). Eu tomo a minha posição em Cristo, e eu exerço a Sua autoridade
sobre Satanás em relação a (nome) que Tu me confiaste. Em nome de Jesus, eu
tomo autoridade sobre as especulações e toda a coisa elevada que se levante
contra o conhecimento de Deus na mente do meu filho ( 2 Coríntios 10:05 ) . Eu
levanto-me contra as fortalezas em sua mente que o / a impede de obedecer a
Cristo. Pela autoridade que eu tenho em Cristo e em obediência à Grande
Comissão de fazer discípulos, peço-Te que libertes a mente de (nome), para que
ele / ela possa obedecer a Deus. Declaro-me a mim e a tudo o que Tu me
confiaste a sermos eternamente firmados no Senhor Jesus Cristo. Com base na
Tua Palavra em 1 João 5:16, eu peço-te que dês vida espiritual a (nome). Eu oro
para que Tu me capacites a ser o pai Tu queres que eu seja. Que eu nunca seja
pedra de tropeço para esta criança que Tu me confiaste. Capacita-me para que
eu seja um testemunho positivo e uma epístola viva para ele / ela. Peço-Te isso
no nome e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ámen.

Entregar os seus filhos diariamente a Deus
Mesmo sendo um mordomo fiel dos seus filhos você nem sempre sabe o que eles estão a
pensar, e pode não estar com eles em todos os lugares a que eles vão. Você deve
depender do Senhor para a sua protecção diária, direcção e crescimento. Você pode tê-los
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dedicado ao Senhor e orar com eles para receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Mas o seu ministério de oração por eles não pára por aí. Você é responsável por levantá-los
para o Senhor em oração todos os dias. Jó aparentemente compreendeu a importância da
oração diária pelos seus filhos, porque ele iria " De facto, Job pensava consigo: «Pode
acontecer que os meus filhos tenham cometido qualquer falta, ofendendo a Deus por um
mau pensamento.» E assim fazia Job de todas as vezes que eles se reuniam."(Jó 1:5 Bpt).
Quando Deus mostrou a justiça de Jó a Satanás, Satanás mostrou a barreira que Deus
tinha colocado em torno de Jó, da sua família e

dos seus bens (versículos 8-10) ,

demonstrando que Jó não seria tão justo se Deus não estivesse a protegê-lo tão bem . A
barreira de protecção foi resultado de Vida Santa que Jó tinha e da sua vontade de orar
diariamente por sua família. Neste caso único e no momento do teste da fé de Jó, Deus
removeu a protecção e permitiu a que Satanás pudesse atacar Jó e sua família. Mesmo
sem a barreira de protecção," Jó não ofendeu a Deus nem disse nenhuma palavra de
protesto contra ele." (versículo 22).
A história de Jó nos dá alguns princípios importantes sobre a paternidade e oração. Satanás
está activamente à procura de formas de o destruir a si e à sua família. E quanto mais
justo você for mais ele está interessado em atacá-lo. Você e os seus filhos são dependentes
de Deus para a vossa protecção espiritual.
Deus vai colocar uma barreira de protecção em redor da sua família em resposta à sua vida
santa e oração dependente. Mas Deus também poderá remover a protecção espiritual para
cumprir um propósito maior, como um tempo de prova ou para a nossa santificação. As
pessoas irão sofrer as consequências das suas próprias escolhas pecaminosas. No entanto,
os justos também podem sofrer por fazer o que é correcto, mas nunca sem um propósito
(2 Timóteo 3:12). Se o sofrimento vier sobre a sua família, você deve continuar a confiar
no Senhor, ore, e não tente justificar-se. Deus vai fazer com que tudo no final dê certo
para os pais que confiam e O amam a Ele como fez Jó.
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Oração por protecção
Como você se sentiu quando o seu primeiro filho saiu de casa para seu primeiro dia na
escola? Se seus filhos ainda estão em casa, como acha que você se vai sentir nesse dia
especial? Você pode-se lamentar: "Lá vai ele/ela, para o mundo hostil sem mim! " Você
está animado sobre o seu potencial, mas temeroso sobre as influências pecaminosas deste
mundo caído. Você sabe que não pode mantê-lo em casa para sempre, e ainda assim você
gostaria de o fazer para a sua protecção.
Os seus filhos não vão a lugar nenhum sozinho. O Deus a quem o apresentaram é
Omnipresente. Ele nunca deixará nem abandonará os seus filhos. Você pode invocá-lO
diariamente para a protecção dos seus filhos. Abaixo uma sugestão de oração para pedir a
Deus para colocar uma barreira de protecção em torno dos seus filhos:
Querido Pai Celestial, eu peço a Tua protecção divina para (nome) que ele / ela
está ausente de mim. Eu oro para que coloques uma barreira de protecção em
redor dele / dela para que todas as influências nocivas não o/a possam afectar.
Eu confio-Te ele / ela para o Teu cuidado, e eu assumo todas as minhas
responsabilidades

para

criá-los

no

Senhor.

Eu

também

assumo

a

responsabilidade pelas suas atitudes e acções que sejam resultado da minha
educação. Peço que o Teu Espírito Santo proteja o seu coração e traga à sua
mente tudo o que ele / ela aprendeu com a Tua Palavra. Agradeço-Te que,
quando ele / ela for tentado, Tu lhe darás um escape, e ele/ ela não irá ser
tentado além da sua capacidade de em Ti suportar isso (1 Coríntios 10:13). Eu
peço-Te que a maneira como ele / ela vive possa ser um testemunho da Tua
presença na sua vida. Que tudo o que ele / ela fizer seja feito para a glória de
Deus. Peço-Te isso no precioso nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ámen.
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Oração por um filho rebelde
Você já tentou alguma vez argumentar com uma criança rebelde? Provavelmente você não
foi bem-sucedido e por uma boa razão: "Quem repreende o arrogante só recebe
desprezo e quem censura o homem mau será insultado. Não repreendas o orgulhoso,
porque ele fica a odiar-te; mas critica o sábio que ele te ficará reconhecido." (Provérbios
9:7-8 Bpt). No entanto, há coisas que pode fazer para chegar a um filho rebelde. Primeiro,
você deve manter um padrão de santidade pessoal na sua casa. Você não pode
comprometer as suas convicções e esperar que Deus abençoe os seus esforços. Você estar
fora da vontade de Deus e esperar que o seu filho entre na vontade de Deus, não vai
funcionar!
Em segundo lugar, a rebelião é um problema espiritual que requer uma solução espiritual
(1Samuel 15:23). Permitir a uma criança que está fora da comunhão com Deus que
controle a sua casa é o mesmo que permitir que alguém que, não seja o Espírito de Deus,
controle a sua casa, e isso é errado. Problemas espirituais, como a rebelião, só podem ser
resolvidos através do exercício do fruto do Espírito e do depender do Senhor em oração. O
seguinte é uma sugestão de oração por uma criança rebelde:
Querido Pai Celestial, peço em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Seu
sangue derramado que Tu repreendas a Satanás e o proíbas de ter qualquer
influência nociva sobre (nome). Perdoa-me por qualquer influência negativa que
poderei ter sido sobre ele / ela e que tenha levado ele / ela a escolher revoltarse contra Ti. Eu oro para que tu me dês graça para pedir o seu perdão pela
minha influência negativa. Peço-Te sabedoria e graça para ser o tipo de pai que
Tu me criaste para ser. Eu confesso os pecados de (nome, e em seguida, lista de
todos os pecados conhecidos) e eu assumo a minha responsabilidade pelo papel
que desempenhei nas suas acções. Eu oro para que Tu construas uma barreira
de espinhos em redor dele / dela para que todas as influências nocivas percam o
interesse. Eu oro para que ele / ela tome consciência e volte a uma vida recta e
relações afectuosas. Eu oro por graça para recebê-lo em casa ou orientação para
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encontrar um lugar de refúgio para o seu bem. Ensina-me a amar o meu filho,
mas a odiar os seus pecados. Eu peço-Te isto no nome precioso de Jesus. Ámen.

Oração pelo futuro do seu filho
Você não consegue determinar o futuro do seu filho, só Deus é o autor e finalizador da vida
e da fé. Tiago escreveu: " Há por aí quem diga: «Hoje ou amanhã vamos para tal terra,
passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro.» Mas nem sequer sabem
o que vos vai acontecer amanhã! Não passam de uma nuvenzinha, que aparece uns
instantes e rapidamente desaparece. O que deviam dizer era: «Se Deus quiser, ainda
estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo.» " (Tiago 4:13-15 Bpt).
Isso não é permissão para que possa ser irresponsável quanto ao futuro dos seus filhos ou
até do seu. Mas você não sabe o que Deus tem reservado para eles ou para si. Você não
pode moldar os seus filhos para serem o que você quer que eles sejam, você apenas pode
ajudá-los a tornarem-se o que Deus quer que eles sejam. A seguinte oração é sugestão de
uma oração para o futuro dos seus filhos:
Querido Pai Celestial, eu peço-Te orientação divina para (nome). Confio que Tu
já foste adiante dele / dela e preparaste um lugar para ele / ela. Tu a/o
conheceste (nome), desde a fundação do mundo. Eu entrego-o/a nas Tuas mãos
e oro por sabedoria sobre como eu me devo relacionar com ele / ela na futuro.
Eu liberto-o/a de todas as minhas expectativas e confio que ele / ela possa ser o
que você quer que ele / ela seja. Eu oro para que Tu lhe dês sabedoria na
escolha do seu parceiro para a vida, e eu oro pelo seu futuro cônjuge. Se Tu os
abençoares com filhos, eu oro para que eles eduquem os seus filhos de acordo
com a tua palavra e os ensinem a confiar em Jesus como seu salvador. Que eu
possa ser o/a avô/ó que Tu queres que eu seja. Eu oro, como Jesus orou, para
que Tu protejas (nome) do mal e o/a santifiques na tua Palavra, pois a Tua
Palavra é verdade. Eu peço-te isto em nome do meu Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Ámen.
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Oração por um filho adoptivo
As crianças adoptadas são vulneráveis à influência demoníaca. A maioria deles são dados
para a adopção porque as suas mães solteiras ou pais não são capazes de os criar ou
porque os seus pais naturais não os querem. Algumas crianças são colocadas para a
adopção, porque os seus pais abusaram delas ou porque eles eram pobres mordomos
durante o tempo em que os filhos estavam sob os seus cuidados.
Satanás tenta reivindicar a posse de todos aqueles que não estão comprometidos com o
Senhor Jesus Cristo e sob a sua autoridade. Uma vez que essas crianças não estiveram sob
os cuidados de protecção espiritual de pais devotos, eles vêm para os seus novos pais
adoptivos com problemas espirituais.
Tenho aconselhado muitos casais devotos que adoptaram crianças apenas para vê-las
destruir sua casa. Se você está a pensar adoptar uma criança, recomendamos que você
trabalhe com uma agência que localiza pais adoptivos antes da criança nascer. Se for
possível, você deve estar presente no momento do nascimento e trazer logo a criança para
casa do hospital. Você deve dedicar o seu filho adoptivo ao Senhor, imediatamente para
assumir a sua função de mordomo e assim negar qualquer influência demoníaca ou
reivindicação de propriedade.
Se você já tem uma criança adoptada, guie-a nos passos para a liberdade apropriados para
sua idade. Então ore da seguinte forma:
Querido Pai Celestial, eu Te agradeço por me confiares (nome) ao meu cuidado.
Eu declaro que o/a (nome) está sob a Tua autoridade. Dedico-Te esta criança e
peço Tua protecção e orientação, eu me comprometo a fazer tudo o que eu
puder para levá-lo/a a ter uma compreensão de Tua graça salvadora. Eu me
oponho a todos os dispositivos de Satanás que poderiam manter o/a (nome) em
cativeiro. Eu renuncio aos pecados dos seus antepassados e a todas as
maldições que foram passadas de geração em geração. Eu declaro que Cristo
tornou-se maldição por (nome) quando Ele foi crucificado na cruz. Eu renuncio a
todos os sacrifícios satânicos que foram feitos no nome de (nome) e qualquer
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reivindicação de propriedade que Satanás possa ter. Eu declaro que só o Senhor
Jesus Cristo tem qualquer direito de propriedade sobre ele/ela. Eu oro por uma
barreira de protecção em redor de (nome) tudo os dias da sua vida. Eu peço isto
no Poderoso nome de Jesus, que reina supremamente como o soberano Senhor
do universo. Ámen.

Oração ao deitar
A seguinte oração é um exemplo de oração que poderá ensinar o seu filho a orar antes de
ir dormir. Você pode orienta-los ao dizer a oração linha por linha até que eles o possam
dizer por si sós.
Esta oração é baseada no Salmo 91:
Querido Deus, eu agradeço-Te porque Tu és o meu Pai Celestial. Eu agradeço por
estares na minha vida, no meu quarto, e em todos os lugares que eu vá. Eu sei
que Tu estás sempre comigo e nunca me vais deixar. Eu entrego-me a Ti e peço
a Tua protecção. Eu escolho confiar em Ti. Eu sei que se eu estou com medo, eu
posso sempre pedir-Te para me salvares. Eu peço-Te para protegeres a minha
mente nesta noite, enquanto eu estou a dormir. Por favor, abençoa-me e
protege a minha casa e aos meus pais. Eu te amo. Eu oro isto no nome de Jesus.
Ámen.

Ensine o seu filho a Orar contra um ataque espiritual
As crianças precisam de saber como se comportar quando sentem uma presença nos seus
quartos ou quando têm algum confronto directo com o mal. Satanás não está sob nenhuma
obrigação de obedecer aos pensamentos dos seus filhos, pois ele não tem perfeito
conhecimento das suas mentes. Os seus filhos devem tomar uma posição verbal ou
expressar a sua fé de uma forma positiva.
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Para crianças pequenas, diga-lhe algo assim: " Querida, Jesus está na tua vida e Ele é
maior do que eles, por isso podes dizer-lhes para sair em nome de Jesus. " Se o seu filho
não poder dizer nada por causa do medo, diga-lhe que pode sempre falar com Deus na sua
mente, e que Deus vai ajudá-los a dizer o que precisam dizer. Incentive-o a memorizar este
versículo de 1João 5:18 Bpt : " Sabemos que quem nasceu de Deus não peca mais, porque
o Filho de Deus guarda-o e o Maligno nada pode contra ele. " Na maioria dos casos, tudo o
que eles realmente precisam de dizer quando estão sob ataque é, "Jesus".

Uma oração para o dia-a-dia
Ao preparar-se para mandar o seu filho para o mundo em cada dia, considere usar uma
oração semelhante à que se segue. O objectivo é ensinar conceitos básicos de oração aos
seus filhos para que eles aprendam a orar sozinhos:
Querido Pai Celestial, Tu és o meu Senhor. Eu sei que Tu me amas e que nunca
me vais deixar nem desamparar. Tu és o único e verdadeiro Deus vivo. Tu és
digno de adoração. Tu és bondoso e amoroso em todos os teus caminhos. Eu
adoro-te e agradeço-Te o facto de estar viva em Cristo. Eu me submeto a Ti e
peço-Te que me enchas com Teu Espírito Santo para que eu possa viver a minha
vida livre do pecado. Eu escolho acreditar na verdade que Tu me tens dado na
Bíblia, e eu rejeito todas as mentiras de Satanás. Eu recuso-me a ser
desencorajado porque Tu és um Deus de toda a esperança. Eu acredito que Tu
irás satisfazer as minhas necessidades enquanto eu busco confiar em Ti e Te
obedeço. Eu sei que posso fazer tudo o que Tu queres que eu faça, porque Jesus
é a minha força. Eu submeto-me a Deus e resisto ao diabo. Eu firmo-me contra
Satanás e todas as suas mentiras, e no nome e pela autoridade de Jesus Cristo,
eu ordeno-lhe a ele e a todos os seus demónios para me deixar. Eu coloquei a
armadura de Deus e comprometo-me a acreditar e falar a verdade em amor. Eu
creio que Jesus é a minha protecção. Ele nunca pecou, e tomou os meus pecados
sobre Si mesmo. Eu comprometo-me a ser um pacificador e levar a verdade da

12
©Ministério Liberdade em Cristo, 2014

Bíblia, e usá-la contra todos os ataques de Satanás. Eu submeto o meu corpo
como um sacrifício vivo a Deus. Eu vou continuar a estudar a Palavra de Deus
para que eu possa provar que a vontade de Deus é boa e perfeita para mim. Eu
faço tudo isso no nome de Jesus. Ámen.
Ao orar pelos seus filhos diariamente e durante os problemas e as crises das suas vidas,
você pode às vezes sentir-se como se estivesse sozinho contra o mundo, a carne, e o
diabo. Mas você realmente não está. Quando você está a orar pelos seus filhos, você está
em boa companhia. A Palavra de Deus diz-nos que o próprio Senhor Jesus e Seu Espírito
Santo estão empenhados em interceder por seus filhos e por você (Romanos 8:27, Hebreus
7:25). Você nunca ora sozinho.
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