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O poder da oração em tempos de escuridão
Moisés é o primeiro livro da série O Ressurgimento da Oração, que será publicada
pela editora Letra Falada. Mais do que seguir por um traço biográfico, a série tem a
preocupação de revelar como Deus levantou homens que se transformariam em
grandes guerreiros de oração. Neste livro abordaremos o crescimento espiritual de
Moisés até que este se tornasse o libertador de Israel. Inúmeros foram os
processos na vida deste homem para que alcançasse autoridade em suas orações.
Analisaremos como Moisés cresceu de oração em oração, desde a revelação na
sarça ardente até a declaração de seu cântico. Esta série surge então da
necessidade em entendermos como Deus agiu e continua agindo através de
homens que oram sem cessar. Estes livros servirão não apenas para o
conhecimento do que os grandes homens de oração fizeram, mas, sobretudo, têm
a intenção de nos levar a uma prática diária de oração. Nossa intenção com esta
série é despertar uma geração inteira a orar, como fizeram estes guerreiros em
suas épocas. Vamos meditar na história de Moisés e entender como ele se dedicou
a uma vida de oração. Nas próximas páginas aprenderemos como essa prática
resultou não apenas em uma transformação de si mesmo, mas como sua
intercessão transformou ainda as pessoas que ele liderou e o ambiente por onde
ele passou.

O poder de uma vida de oração
Andrew Murray foi um homem de oração, ou seja, viveu plenamente sua fé no
Senhor Jesus e viveu plenamente tal prática a ponto de provar intensamente o
poder da oração durante sua vida. Sua vida foi um testemunho daquilo que Deus
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quer fazer em cada um de nós a partir do momento que decidimos viver
intensamente uma vida de oração e intimidade com Deus. Em nossa vida, assim
como na vida de Andrew Murray, a necessidade de oração surge da busca por uma
benção a ser alcançada, da confissão a Deus, gratidão, petição ou adoração. Este
livro te convida a reservar um tempo diário para buscar a Deus, entregando suas
súplicas, pedidos e agradecimentos ao Senhor, afim de viver uma experiência
pessoal e genuína de fé. O texto apresenta uma mensagem diária de meditação na
Palavra de Deus a respeito da oração, sua importância e necessidade no nosso dia
a dia. Que seja feita a vontade do Senhor! Léo Kades - Editor e escritor

Oração funebre que nas Exequias do Senhor D. Pedro
d'Alcantara, Imperador do Brazil recitou V. de Santa Rita
Lisboa
Não existe uma fórmula de oração. Orar é comunicar-se com Deus, sem um script
ou formato. Nesta obra, Stormie Omartian oferece a você uma ferramenta prática
para estreitar o seu relacionamento com Deus. Para que nenhum motivo de oração
seja negligenciado em sua vida diária e você desfrute do máximo que essa prática
pode oferecer, conheça os dez focos de oração que Stormie apresenta. São
maneiras simples e eficazes para você acender o seu relacionamento com Deus.
Sua vida, as pessoas e situações ao seu redor precisam muito da sua oração. Em
"Dez minutos de oração para transformar sua vida", Stormie ajuda você a orar de
forma mais efetiva. Ela responde a grande questão: "Como maximizar o tempo que
tenho em oração e ver bons resultados?" Você não precisa dedicar exatos dez
minutos de seu tempo para conversar com Deus, esse papo pode durar muito
mais! Comece aos poucos e deixe esses insights poderosos impactarem sua vida e
promoverem uma mudança em todos os seus momentos de oração.

O poder da oração para mães
Senhor, ensina-me a orar
A vida passa como um suspiro, ou talvez como uma oração, e a passagem é tão
rápida quanto os segundos e É tão difícil estar aqui sem ninguém, e sem nada pra
fazer acreditar que vai dar tudo certo. A cada dia que passa, amizades são criadas,
mas também são destruídas; a cada dia que passa, corações sorriem de felicidade,
mas ás vezes, esses corações choram lágrimas de sangue de tanta tristeza e dor, e
isso tudo, só porque somos incapazes de vivermos felizes e fazermos outras
pessoas felizes, então se pensa que nem vale à pena, mas fé é tudo e amizade
também, e quando se é verdadeira essa amizade, o resto muda com o tempo, o
resto muda com o tempo, até acabar o tempo.

O poder através da oração
Moisés
Mãe só descansa quando sabe que Deus está cuidando de seus filhos.A
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maternidade costuma despertar na mulher os mais profundos sentimentos de
abnegação e renúncia. Mães são capazes de qualquer coisa para garantir que seus
filhos estejam bem, não importa o grau de sacrifício a que tenham de chegar para
isso. E a melhor iniciativa que podem tomar nesse sentido é dobrar os joelhos e
orar. Quanto maior a comunhão com Deus, mais poderosa será a intercessão.Em
quinze capítulos que contam com recursos como perguntas para discussão e
modelos de oração, Marla Alupoaicei inspira as leitoras a interceder pelos filhos
com poder, autoridade, gratidão e fé. Ao colocar em prática as orientações deste
livro, toda mãe terá sua confiança nos cuidados de Deus renovada diariamente.

Videntes Do Cristo
Bestselling Author Inspires Prayer for the Impossible Called foundational,
revolutionary, illuminating, and motivating, Intercessory Prayer continues to be a
classic work after more than 20 years. This rich, biblical teaching is full of fresh
insights showing how vital our prayers are and how God has always planned to
work in partnership with us through prayer. As Dutch explains the nuts and bolts of
prayer with wisdom, gentleness, and humor, readers will find inspiration and
courage to pray for the impossible--and the persistence to see prayers to
completion. A workbook and 8-session DVD are also available, making this book
ideal for small groups, church classes, or individuals who want to go deeper on
their own.

Propósito na Oração
Aprendendo Sobre OraÇÃo E Evangelismo
Para Stormie Omartian, uma vida bem-sucedida é aquela na qual se tem paz,
alegria e esperança de que tudo pode ser melhor, mesmo que a circunstância no
momento diga o contrário. Somente Deus é capaz de nos oferecer em meio ao
caos e transformar nossa desesperança em esperança genuína. Neste livro você
vai encontrar 60 motivos de oração que vão mudar seu relacionamento com Deus
e sua maneira de encarar a vida. Viva em liberdade e plenitude. Comece com a
oração.

7CHAVES PARA UMA ORAÇÃO VITORIOSA
This sermon preached by Charles Spurgeon invites us to meditate on God's
presence. It is a heartfelt cry for divine help in times of distress. About the author:
C. H. Spurgeon was to nineteenth-century England what D. L Moody was to
America. Although Spurgeon never attended theological school, by the age of
twenty-one he was the most popular preacher in London. He preached to crowds of
ten thousand at Exeter Hall and the Surrey Music Hall. Then when the Metropolitan
Tabernacle was built, thousands gathered every Sunday for over forty years to
hear his lively sermons. In addition to his regular pastoral duties, he founded
Sunday schools, churches, an orphanage, and the Pastor's College. He edited a
monthly church magazine and promoted literature distribution. Sincerely and
straightforwardly he denounced error both in the Church of England and among his
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own Baptists. An ardent evangelical, he deplored the trend of the day toward
biblical criticism. This warm, fascinating story enduringly records Spurgeon's
character and focuses light on different aspects of the man. The result is a lifelike
picture of Spurgeon as he lived and labored for the Lord he loved.

Ele Me Escolheu - Experiências de Oração e Vida
A vida de oração, de grandes homens e mulheres de Deus tem sido o segredo
indiscutível do sucesso espiritual de suas vidas. Se o próprio Jesus, nosso grande e
maravilhoso Mestre precisou orar, que dirá nós, alunos do seu colégio apostólico!
Concluo este humilde trabalho com frases de grandes homens de Deus que
marcaram a história da igreja de Cristo na terra: ¹ A oração é o encontro da sede
de Deus e da sede do homem. Agostinho de Hipona (354-430 d.C) Teu desejo é a
tua oração; se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Não foi em vão
que o Apóstolo disse: Orai sem cessar (I Ts. 5.17). Ainda que faças qualquer coisa,
se desejas aquele repouso do Sábado eterno, não cesses de orar. Se não queres
cessar de orar, não cesses de desejar. Agostinho de Hipona (354-430 d.C)
Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas por
dia na presença de Deus. Martinho Lutero (1483-1546) A oração é o antídoto para
todas as nossas aflições. João Calvino (1509-1564) Que melhor guia poderemos
encontrar para oração além do exemplo do próprio Cristo? Ele se dirigiu
diretamente ao Pai. O apóstolo nos mostra o que devemos fazer, quando diz que
Ele endereçou suas orações àquele que era capaz de livrá-lo da morte. Com isso
ele quer dizer que Cristo orou corretamente, visto que recorreu ao Deus que é o
único Libertador. João Calvino (1509-1564) Quando buscamos a Deus em oração, o
diabo sabe que estamos querendo mais poder para lutar contra ele, e por isso
procura lançar contra nós toda a oposição que é capaz de arregimentar. Richard
Sibbes (1577-1635) Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que
palavras sem um coração. John Bunyan (1628-1688) A oração fará o homem parar
de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. John Bunyan (1628-1688)
Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira
coisa que faz é levá-lo a orar. Matthew Henry (1662-1714) Se alguns cristãos que
se tem queixado de seus ministros, tivessem dito e agido menos diante dos
homens e tivessem aplicado a si mesmos com todo o seu poder clamar a Deus
pelos seus ministros - teriam, por assim dizer, levantado e agitado o céu com as
suas orações humildes, fervorosas e incessantes em favor deles, e teriam tido
muito maior sucesso. Jonathan Edwards (1703-1758) Pela fé e pela oração,
fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua?
Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a
misericórdia de Deus. John Wesley (1703-1791) Tenho passado dias e até semanas
prostrado ao chão, orando, silenciosamente ou em voz alta. George Whitefield
(1714-1770) A oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a
vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus
seja feita na terra. Robert Law (1788-1874) O que o homem é, é sobre seus joelhos
diante de Deus, e nada mais. Robert Murray McCheyne (1813-1843) Que seu
molho de lã fique na eira da súplica até que seja molhado com orvalho do céu.
Charles H. Spurgeon (1834-1892) Sussurros que não podem ser expressos em
palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Charles H.
Spurgeon (1834-1892) A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito
Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração Page 4/14
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ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração
porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode, é
que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes quando você não sente
nenhum tipo de conforto em tuas súplicas e teu coração está quebrantado e
abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Charles H.
Spurgeon (1834-1892)

30 dias para tornar-se uma mulher de oração
Esta Literatura nos trás lindas referências bíblicas sobre oração, e, informações
que aumentarão com certeza, seu desejo de orar e fortalecerá sua Fé. Oração é a
chave que abre portas, nos garante, nos protege e somos respondidos por Deus A
oração é uma das maneiras pelas quais o homem coopera com Deus, é um meio
pelo qual o homem clama a Deus, e é o processo pelo qual o homem é tocado pelo
Espírito de Deus. Pode-se dizer que aqueles que não oram são mortos sem espírito,
uma prova de que lhes faltam as faculdades para serem tocados por Deus. Sem
oração, eles são incapazes de alcançar uma vida espiritual normal, muito menos
são capazes de acompanhar a obra do Espírito Santo; sem oração, eles cortam seu
relacionamento com Deus e são incapazes de receber a aprovação de Deus. Sendo
alguém que crê em Deus, quanto mais você ora, mais é tocado por Deus. Tais
pessoas têm uma maior resolução e são mais capazes de receber o mais novo
esclarecimento de Deus; como resultado, somente pessoas assim podem ser
tornadas perfeitas o mais rápido possível pelo Espírito Santo” Pela Bíblia Sagrada,
percebemos que a oração é uma forma de conseguirmos a atenção de Deus e de
nos envolvermos com Seu Espírito. Se não existisse oração, não haveria como nos
envolvermos com Seu Espírito, ou mesmo viver verdadeiramente em Sua
presença. Uma pessoa que não ora não tem um espírito. Quando desejamos a
Deus em nosso coração, nós o invocamos e vivemos em comunhão com Ele, e o
Espírito Santo trabalha em nós e nos ensina a entender a Sua vontade. Assim, nós
podemos ser mais bem aperfeiçoados por Ele.

O Guia CristÃo
É possível viver hoje no nível da santidade que Deus espera de nós? Diante de
tantas ofertas que o mundo nos faz, de tanta sensualidade, corrupção, mentiras,
ambição, vaidade, orgulho, soberba, riqueza, fama, sucesso etc., será possível
manter-se irrepreensível, como diz a Palavra de Deus? É sobre isto que desejo
abordar neste livro. Quais as consequências que a santidade traz para a minha
vida? E se eu escolher não buscar a santidade, o que pode acontecer comigo? O
que a Bíblia diz a respeito disso, e como eu vejo hoje essa questão em minha vida?

O poder da oração para momentos difíceis
Muito se tem escrito sobre oração, mas, pouco e eficaz métodos tem sido aplicado,
neste livro temos o prazer de apresentar um esboço de princípio bíblico de oração.
Espero que você ao ler e estudar cada capítulo deste livro possa aplicar estes
princípios na sua vida. Baseado em estudos teológicos e bíblicos apresentamos
alguns passos para que você tenha uma vida de oração respondida, uma vida de
comunhão plena com o PAI CELESTIAL. Pois sabemos que a oração é a chave que
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liga o homem ao seu criador. Um dos primeiros assuntos com os quais um crente
entra em contato é a oração. Através dela ele se comunica com Deus e começa o
caminhar na vida cristã. Ele aprende que Deus responde as orações e espera que
isso aconteça. Ocorre, porém, que muitas vezes vem a frustração porque sua
experiência não corresponde ao ensino. Onde estará o erro? Sabemos que não há
dificuldades em Deus. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. Acontece que o
desconhecimento dos princípios que regem a vida de oração, pode estar na causa
do fracasso e das orações não respondidas. A solução, portanto, é descobrir esses
princípios e orar de acordo com eles, para que a vitória se transforme na
experiência do dia a dia. A oração é à base do Cristianismo. A oração fortalece
nossa fé. A oração é o termômetro do nosso nível espiritual.

Vida De Oração
"Segredos para uma Poderosa Oração" das autoras Lynne Hammond e Patsy
Cameneti, é uma obra que aborda em sua totalidade o poder da oração e
verdadeiros segredos para que você mantenha uma oração eficaz. A oração é a
força mais poderosa do mundo, capaz de mover montanhas e salvar vidas, e a
compreensão de que a oração é o fato de você falar com Deus pode mudar
situações. No Antigo Testamento, o poder da oração deteve o tempo e fez o sol
parar. Venceu guerras e enviou fogo do céu. No Novo Testamento, operou
milagres, abriu portas de uma prisão e enviou anjos para resgatar. Se você
pretende ter uma vida de oração mais eficaz, pare de deseja e comece a descobrir
os Segredos para uma Poderosa Oração.

Oração funebre recitada pelo P. Manuel José Erse nas exequias
que a Camara da Villa de Penella mandou celebrar para
suffragar a alma de senhor dom Pedro Quinto
Estatísticas recentes atestam que nunca se casou tanto como nos dias de hoje,
mas igualmente dão conta de que jamais houve tantas separações. Quando a
estatística deixa de ser notícia de jornal e se aproxima de nós - seja pelo
esfacelamento de casais conhecidos, seja pela triste constatação de que nossas
próprias dificuldades no casamento parecem insolúveis -, resignação e cinismo
tendem a impedir-nos de agir para o equacionamento dos problemas. Enquanto os
filhos precisam do apoio dos pais, o tempo despendido com sua educação encobre
parte das dificuldades, mas quando o cenário que se avizinha é de que vocês dois
passarão a conviver sozinhos, não há como postergar o enfrentamento das
questões que minaram a relação. Stormie vem dedicando parte substancial de sua
vida a mostrar como Deus se importa com nossas dificuldades mais prementes e
age nessas circunstâncias. Após pesquisar centenas de mensagens recebidas e
avaliar sua própria experiência matrimonial, Stormie elencou catorze questões que
podem conduzir à destruição do relacionamento conjugal: comunicação
interrompida; ira, grosseria ou violência; falta de perdão; depressão e sentimentos
negativos; filhos dominando os pais; finanças fora de controle; vícios e
comportamentos destrutivos; influências externas no relacionamento sexual; fim
do amor; o cônjuge deixar de ser prioridade para o outro; divórcio considerado
uma opção; infidelidade; um dos dois resolver sair de casa; esperança perdida.
Saber entendê-las e aprender a colocá-las diante de Deus são as tarefas para as
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quais Stormie está se prontificando a fazer com você. Apoiada em inúmeros textos
bíblicos e incluindo exemplos práticos de como orar especificamente sobre esses
problemas, Stormie mostra que a oração é a melhor medida preventiva para as
potenciais crises e a solução mais eficaz para os conflitos que já surgiram.

O poder de uma vida de oração - livro de orações
Muitas vezes, não percorremos o caminho que Deus preparou para nós porque não
conseguimos distingui-lo. Por isso, precisamos conhecer com clareza as promessas
de Deus para nossa vida e mantê-las, com esperança, na mente e no coração.
Minutos de oração para mulheres de fé foi escrito para ajudá-la nessa tarefa.
Quando você vive de acordo com a Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo,
não precisa ter dúvidas de que está no lugar certo, na hora certa, e de que a
vontade perfeita do Senhor está sendo realizada em sua vida. Você pode ter
certeza de que Deus a está dirigindo para a vida de plenitude e bênçãos que ele
preparou para você. Minutos de oração para mulheres de fé desenvolve sua
esperança em Deus e na perspectiva de que ele nunca a abandona. E a oração é a
maneira que Deus criou para nos ligar a ele. Reforce seu desejo de orar, de
comunicar-se com Deus e de colocar diante dele suas necessidades. Stormie
Omartian sabe que uma mulher de fé é uma mulher que tem esperança para
aguardar a concretização das promessas de Deus para sua vida.

Principio Bíblico Da Oração
Guided by the Spirit
Há anos Stormie Omartian vem conduzindo milhões de mulheres em todo o mundo
a reconhecerem a importância de Deus em sua vida e a colocarem suas
necessidades diante do Senhor. Mas Stormie sabe que confiar em Deus, por mais
vital que seja, não é tarefa simples. Crer exige disposição para encarar o
desconhecido, dar um salto no escuro na absoluta certeza de que o Senhor está à
sua espera para ampará-la, independentemente da situação. Como poucos,
Stormie fez de sua vida um testemunho do poder transformador de Deus para os
que creem. Nesta obra, ela aponta o caminho da oração e da entrega para viver
livre do peso da culpa, experimentar o perdão e perdoar, resistir às tentações,
enfrentar as provações, descobrir o amor de Deus, crescer em fé e muito mais.

O LÍder Espiritual E Sua Vida De OraÇÃo
Nesse livro você encontra “154” assuntos fundamentais para a sua salvação. Esses
assuntos estão divididos em “10” capítulos, simplesmente todas as doutrinas bem
como todos os fundamentos da igreja primitiva e o método de adoração e
santidade ensinados pela igreja apostólica, o maior compêndio doutrinário do
Brasil. Cansado de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade, nesse livro
quero chamar a atenção da igreja, fazendo assim serias cobranças e acusações.
Estou convocando os cristãos a voltar a orar, a graça é grátis, já a unção sobre a
graça tem um preço muito alto, já vi muitos perguntarem: “Por que as igrejas
estão tão frias, mornas?” Geralmente se culpa o pecado, a falta de amor e
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sinceridade, tudo isso é verdade, todavia acima de tudo, se a igreja não ora ela
esfria, historicamente é provado que os homens mais importantes que levaram a
Palavra de Deus e tiveram êxito foram os que mais oraram, sejam reformados ou
pentecostais, essa era a regra básica, convido você a despertar, nunca houve no
período da história um tempo em que a igreja sofreu tamanha crise de identidade
como nos dias de hoje, uma igreja confusa, mundana e enfraquecida para um
grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Uma vez que isso acontece ela
deixa de ser igreja, estou fazendo uma santa convocação, vamos voltar as práticas
das primeiras obras, só assim ela cumprirá o seu papel profético de Família de
Deus, Corpo, Noiva e Habitação de Cristo. As maiores vitórias são travadas de
joelhos. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa vitoriosa que teve grandes
testemunhos para que não viveu uma vida de oração. Por isso quando o medo e as
incertezas te cercarem, volte da oração e pratique a presença de Deus, lembre-se,
a fé cercada por uma vida de santidade, é como uma muralha de fogo ao redor do
cristão, que fará você se mover na unção dando passos de fé, e provocará o
milagre de Deus para sua vida. Na igreja primitiva, a reunião de oração é uma
espécie de princesa. Porém ela era desprezada e desdenhada porque não se
adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se vestia com as sedas da
Filosofia; nem se acha ataviada com o diadema da Psicologia. Mas se apresentava
com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio
de se ajoelhar e chorar pelo amor que sente pelo seu noivo em prolongadas
orações fervorosas. O livros, Manual prático da vida cristã, tem como acima
relatado “10” capítulos, sendo que cada capitulo fala de um assunto especifico,
seja doutrinário, histórico, apologético ou até mesmo de caráter devocional, tudo
isso com um único objetivo, trazer de volta o princípio doutrinário e da fé cristã,
pois a igreja que um dia nasceu forte e inabalável hoje sofre a maior crise de
identidade que o mundo já viu.

como uma oração
A vida de João Paulo II facilmente pode ser transformada em palavras escritas,
como neste livro, mas o significado de sua presença no mundo nem sempre é
simples de ser expresso. Letras, gestos e imagens muitas vezes são insuficientes
para descrever o Papa que tornou possível a paz e a unidade mundial. Por isso,
esta obra foi escrita apenas como uma forma de alento, uma maneira de
homenagear e eternizar a história do Papa "jovem", esportista, poeta e exemplo de
determinação, força e dignidade. Em João Paulo II: Uma Vida de Santidade, padre
Roger Araújo narra, com magnitude, assim como eram os atos do Santo Papa, a
luta incessante do "Magno" pelo direito à vida, à paz, à justiça e à igualdade entre
os povos, sem se esquecer de mencionar sua mão forte, que jamais abandonou os
fiéis e infiéis, indicando-lhes o caminho da verdade. Além disso, esta nova edição
da obra, revisada e atualizada, conta com capítulos inéditos, que deixam
transparecer em cada linha o exemplo de santidade que João Paulo II deixou a
todos os cristãos, e com novos anexos, incluindo as homilias realizadas em sua
beatificação e em sua canonização.

João Paulo II - Uma Vida de Santidade
Foi em um cenário de frieza espiritual, ausência do temor de Deus, sacerdócio
corrompido, e todo tipo de pecado que surgiu o profeta Samuel. A nação de Israel
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vivia um dos momentos de maior divisão em sua história. Cada um conduzia a sua
vida como achava melhor e, mais do que nunca, era necessário que o Senhor
levantasse um líder que restaurasse a nação por meio de orações. Porém, não
seriam quaisquer orações que arrancariam Israel da apostasia. A restauração
coletiva precisava de atitudes espirituais de toda a nação. Para reconquistar a
autoridade nas regiões celestiais, Samuel instruiu o povo sobre o poder contido
nas orações coletivas. Neste livro, entenderemos como as orações coletivas de
Samuel restauraram todo Israel. Ao analisarmos cuidadosamente a vida de
Samuel, observamos que a sua busca ao Senhor sempre foi em ambientes
coletivos. Ao longo deste livro, entenderemos ainda que as orações coletivas têm o
propósito especial de restaurar famílias, ministérios e nações. Mesmo que
estejamos nos baseando no contexto social e histórico em que viveu Samuel,
aquele período era muito semelhante ao que vivemos agora. Aquela geração,
assim como a nossa, desvalorizava a importância de se buscar a Deus em unidade.
Os sacerdotes andavam como se a eternidade fosse uma fábula, a Palavra de Deus
era obedecida por poucos, e estes faziam isso de uma maneira religiosa. Não
existe dúvida de que Ana, mãe de Samuel, sabia do poder de orar em unidade e de
como essa atitude podia mudar o futuro não somente de uma vida, mas de uma
nação inteira. Samuel foi levantado por Deus para conduzir o povo a viver todos os
propósitos que o Senhor tinha para as suas vidas. Todo o ensino sobre oração e
intimidade com o Senhor ainda permanece atual. Que os dias de hoje sejam como
os dias de Samuel, em que o povo foi levado a um novo tipo de comunhão com o
Senhor, e a um nível mais elevado de autoridade nas regiões celestiais.

O poder da oração por seus filhos
É uma biografia de Jesus ressuscitado, quase uma autobiografia planejada por ele
no convívio com seus devotos mais íntimos. Nesta obra o leitor encontrará o
registro dessas visões, desde Dimas - bom ladrão - e Maria Santíssima ate Marie Benoit Angot, já no século vinte.

Espiritualidade Da Paixao
Todo aquele que se põe a caminho para uma outra realidade precisa caminhar, dar
passos e passos firmes. Assim a vida daquele que quer uma relação com o
sagrado, com Deus; precisa se por a caminho na vida de oração, fazer de cada dia
um passo firme com a pratica da oração. O alimento para este caminho é a oração,
que faz o espírito firme diante das adversidades da vida, diante as realidades
deste mundo que desanima cada pessoa em sua realidade de vida. É a vida de
oração que se obtém o impulso necessário para se chegar a uma plenitude
espiritual. A oração é falar com Deus, a vida de oração é a constante busca de
estar com Deus em uma relação constante. Para isso encontramos neste livro
varias orações, novenas poderosas e as mais lindas orações para o nosso
cotidiano.

Intercessory Prayer
O tema abordado: 'As sete chaves de uma oracao vitoriosa' adiciona uma
contribuicao na vida da igreja, em que cada um poderia ser usado como um
Page 9/14

Read Online Uma Vida De Oracao
instrumento eficaz que poderia ajuda-lo na relacao que deve ter com o criador.
Para fazer isso, o autor se esforca para apresentar aos leitores que escolheram
para descansar sua confianca em Deus o criador, o contorno dos principios que
podem facilitar uma favoravel para sua reacao de demandas. Com efeito, quando
as coisas dao erradas, e oracoes assumem a aparencia de nao serem atendidas,
alguns cuidados sobre saber as causas. E muitas vezes, ele aponta o dedo sob
pessoas inocentes que o problema reside em outro lugar. O Senhor Deus diz: meu
povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, isto e o que os apostolos
perguntou Jesus: nos ensinar a rezar. Mas ainda preciso que oracao e baseada nos
principios de Deus que o autor chamado chaves."

Actas
O melhor que você pode oferecer a seus filhos não é um videogame novo nem um
aumento de mesada.Os maiores desejos de um pai ou de uma mãe para os filhos
são felicidade, saúde, segurança e sabedoria. No entanto, nem mesmo os pais
mais zelosos são capazes de controlar as circunstâncias, prever as fatalidades ou
entender as crises pelas quais passam as crianças e os adolescentes. Nada melhor,
portanto, que confiá-los ao Pai celestial, e a oração é o caminho mais adequado
para isso.Debbie Salter Goodwin ensina que a oração ajuda a compreender os
propósitos divinos. Assim, os pais se tornam mais aptos a ajudar a seus filhos a
superar dificuldades e desenvolver intimidade com Deus para que cresçam e
trilhem a própria jornada de fé. Pela oração, pais e mães podem se tornar
verdadeiros instrumentos da vontade do Criador na vida dos filhos.

Guerreiras de oração
Para Stormie Omartian, uma vida bem-sucedida é aquela na qual se tem paz,
alegria e esperança de que tudo pode ser melhor, mesmo que a circunstância no
momento diga o contrário. Somente Deus é capaz de nos oferecer em meio ao
caos e transformar nossa desesperança em esperança genuína. Neste livro você
vai encontrar 60 motivos de oração que vão mudar seu relacionamento com Deus
e sua maneira de encarar a vida. Viva em liberdade e plenitude. Comece com a
oração.

Dez minutos de oração para transformar sua vida
Deus fala o tempo todo até quando silencia. O que uma pessoa faz quando crê que
Deus vai responder suas orações, mas isso não acontece? Como fica o
relacionamento com o Pai celestial depois disso? Esses questionamentos levaram
Laurie Short a descobrir uma verdade que ela toma como premissa para este livro:
a fé não repousa no fato de que as respostas às orações devem ser somente o que
se espera, e sim no fato de que Deus, ao calar-se diante de uma petição, ainda
assim está transmitindo grandes respostas para a vida. O poder da oração em
tempos de escuridão apresenta histórias de pessoas que viveram uma vida
diferente da que planejaram, marcada por perdas, enfermidades e decepções. No
entanto, não são histórias trágicas. São registros de esperança que nenhum de
seus protagonistas planejou viver. São inspirações para que você viva sua história
de maneira diferente, sabendo que Deus tem um propósito que vai além da nossa
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compreensão.

O poder da oração no casamento
Minutos de oração para a mulher de fé
O objetivo deste livro é possibilitar que um maior número de pessoas tenham
acesso à esta espiritualidade e façam, através da leitura e meditação, a
experiência da mística de Castellazzo, contida nesta obra. Vale a pena mergulhar
neste mar imenso do amor de Deus, como dizia São Paulo da Cruz, e voltar mais
apaixonado pela vida. Este livro é o roteiro de um retiro; o Retiro de Castellazzo,
de São Paulo da Cruz, que inclui uma das mais preciosas obras de sua
Espiritualidade; seu Diário Espiritual.

Samuel
O poder através da oração trata sobre uma necessidade essencial na vida do
cristão que é a oração. O que a Igreja precisa nos dias de hoje não é uma
aparelhagem avançada, não são novas organizações ou mais métodos inéditos,
mas sim pessoas das quais o Espírito Santo possa usar - pessoas de oração e
sensíveis ao mover de Deus. Ele não unge planos, mas unge pessoas - pessoas de
oração que o buscam. Deus está procurando pessoas dispostas. Seja despertado
por Deus para viver uma vida em oração. Esse livro, será uma ferramenta muito
importante para edificar a sua vida e desperta-lo a viver em intimidade com o
Senhor Jesus

Oração funebre recitada nas reaes exequias de Sua Magestade
a rainha a senhora dona Estephania, no dia 20 de agosto, na se
patriarchal, em S. Vincente de fóra
Although primarily an exploration of the spiritual direction process for training
spiritual directors, Guided by the Spirit also reflects a growing interest among a
considerable segment of the population to establish a personal relationship with
God that is quite separate from institutional religion. The author explores the
spiritual direction process and the relationship between the spiritual director and
the spiritual directee. The book also discusses the type of training and experience
necessary for an effective ministry of spiritual direction to occur.

Spiritual Resurrection
Dois autores, duas formações distintas, dois modos de pensar. Uma paixão
compartilhada: o debate de assuntos que intrigam a humanidade. O que poderia
ter acabado em renhida disputa transformou-se em um livro a quatro mãos:
Diálogos sobre a vida, escrito por Dom Fernando Antônio Figueiredo (bispo da
diocese de Santo Amaro, em São Paulo) e pelo advogado e jornalista Antonio
Penteado Mendonça. Os autores são membros da Academia Paulista de Letras. As
reuniões periódicas na associação possibilitaram a descoberta de afinidades
intelectuais e filosóficas que resultaram na concepção da obra, lançada pelo selo
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Principium. Sacerdote empenhado no trabalho de evangelização – tem programas
de rádio e TV e celebra missa transmitida semanalmente pela Rede Vida e pela
Rede Globo – Dom Fernando posta diariamente em seu blog uma meditação
baseada em alguma passagem do Novo Testamento. Leitor assíduo desses textos
e cronista, Mendonça passou a produzir reflexões que dialogam com os
ensinamentos do bispo. As duas vozes distintas e complementares – a do homem
das leis divinas e a do homem das leis terrenas – resultam em um livro que, longe
da pretensão de trazer respostas, procura inspirar na busca pela verdade. O
diálogo estabelecido entre os autores, em certo sentido, induz o leitor à reflexão,
examinando a própria postura diante da realidade. Como reagir às adversidades?
Como se comportar num momento de sorte? Como fazer escolhas? As
interpretações de Dom Fernando e de Mendonça acerca de episódios da vida de
Jesus fornecem um conjunto de parâmetros para que, em pleno uso do livre
arbítrio, seja possível tomar as melhores decisões na busca por significado e
propósito, ingredientes essenciais para o bem viver. Em tempos de desencontro de
valores humanos, o livro brinda o leitor com um presente: a oportunidade do
resgate individual.

Segredos para uma Poderosa Oração
O Pai Nosso, a oração a que Deus responde
Não há barreira tão grande que a oração não consiga derrubar.Ninguém escapa
dos momentos de dificuldade. Problemas de ordem financeira, instabilidade
conjugal, complicações de saúde e muitas outras tribulações roubam a alegria de
viver. Mas sempre há esperança no coração da pessoa que crê em Deus e se
dispõe a buscá-lo na hora da aflição. Foi com essa certeza que Jackie M. Johnson autora do sucesso O poder da oração para mulheres - escreveu este novo livro,
resultado de belas e poderosas conversas com Deus.Utilizando passagens bíblicas
e histórias reais de pessoas que venceram adversidades, a autora propõe 21 áreas
essenciais que devem ser alvo de intercessão. Ela mostra que a oração tem esse
poder de estabelecer um contato direto com o Pai e garantir a convicção de que
Deus, em sua sabedoria sem fim, dará as respostas certas no tempo certo.

Aos Pés Do Mestre
Toda a humanidade está envolvida numa grande batalha entre o Bem e o Mal. É
uma guerra que atinge todos e provoca problemas que vão de acidentes,
enfermidades e divórcios a dificuldades relacionais, profissionais e financeiras. A
lista é interminável. Estamos todas envolvidas neste combate espiritual e não
podemos ficar alheias a ele. Você já está recrutada por Deus para fazer parte do
seu poderoso exército e a entrar nesta batalha para lutar como uma vitoriosa
guerreira de oração.Neste livro, Stormie Omartian, autora de best-sellers, fala sem
medo sobre essa realidade espiritual, que tem consequências muito práticas na
vida de todas as pessoas. Com suas orientações e seu guia de estudos, ela nos
ajuda a reconhecer nosso verdadeiro inimigo e a lutar de forma adequada por
meio de poderosas orações que bombardearão as forças do inimigo. Guerreiras de
oração vai ajudar você a manejar com maestria as armas que Deus pôs à sua
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disposição para entrar nessa grande batalha espiritual.

Oraçao gratulatoria pela continuaço da vida do senhor Conde
de Oeyras
Um verdadeiro diário espiritual desse apóstolo moderno que ficou conhecido como
"O apóstolo do pés sangrentos". Um livro dotado de espiritualidade pura e viva que
tocará o seu coração e o convidará a viver uma vida mais próxima do Mestre.
Recheado de passagens bíblicas, esse é um livro com mensagens selecionadas por
Sadhu Sundar Singh. É minha oração que, assim como Deus, por sua graça e
misericórdia, me tem abençoado por essas verdades, assim também possam ser
uma bênção para todos os leitores. Seu humilde servo, Sundar Singh

A Necessidade da Oração
Diálogos sobre a vida
Ele me escolheu é um livro escrito por uma jovem que, aos 14 anos de idade, teve
um encontro com Jesus Ressuscitado e na visão Jesus disse a ela- ?Eu preciso de
você?. A partir daí a jovem começou sua busca, em meio aos conflitos da
adolescência. Resolveu entrar para a Casa de Formação Religiosa, onde escreveu
orações como conversas com Jesus, seu amigo íntimo. Ele me escolheu para que
nas palavras escritas por mim, soe a voz de Deus, que te diz ?EU PRECISO DE
VOCÊ?, pois Deus também te escolheu para uma missão. Você já sabe qual é?
Abra seu coração e deixe que Ele mesmo te diga!
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