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Fortemente, dedico este livro a minha esposa maravilhosa e
preciosa, minha melhor amiga e a mãe dos meus filhos por seus
sacrifícios e conselhos ao meu lado.
Cuidar de meus filhos ;
Meu filho pequeno e minhas meninas :
Meu filho lindo e belas garotas.
Todos os meus filhos gerados de acordo com a vontade do
senhor ; e membros da CAREMS ministerios.
Todos os meus colegas nos ministérios para os quais eu
tenho um afeto sensível ; e todos aqueles que, de perto ou de longe,
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contribuíram de uma forma ou de outra para o meu sucesso na
vida.
João TSHIBANGU
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Prefácio
O valor de um homem não número de seus anos, disse. Tal é
o caso do autor deste livro que vai deixar você descobrir ao
longo do tempo no mundo do livro de seus vários livros
colocados no mercado durante este século em seu curso como
intercessor, antes de responder ao chamado como doutor da
palavra ele serve como pastor de uma igreja moderna e poderosa
na Grã-Bretanha.
O tema abordado : 'As sete chaves de uma oração vitoriosa'
adiciona uma contribuição na vida da igreja, em que cada um
poderia ser usado como um instrumento eficaz que poderia
ajudá-lo na relação que deve ter com o criador.
Para fazer isso, o autor se esforça para apresentar aos
leitores que escolheram para descansar sua confiança em Deus o
criador, o contorno dos princípios que podem facilitar uma
favorável para sua reação de demandas.
Com efeito, quando as coisas dão erradas, e orações
assumem a aparência de não 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 é o que os apóstolos
perguntou Jesus : nos ensinar a rezar.
Mas ainda preciso que oração é baseada nos princípios de
Deus que o autor chamado chaves.
Em última análise, o autor baseou-se na vida dos patriarcas
e outros homens de Deus que a Bíblia nos diz como matériaprima para estes princípios.
9

Em suma, o servo de Deus nos dá visão sobre estes
princípios divinos subjacentes a verdadeira relação com nosso
pai. O atleta não pode ser coroado a menos que ele luta sob as
regras ; São essas regras que ele expõe.
Porque não leva o seu tempo para navegar nestas páginas
que compõem a maior parte deste livro ?
Evangelista David Smith
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Introdução
Sofre comigo Como bom soldado de Cristo Jesus. Não é soldado
o embaraça com assuntos da vida, o que ele quer apelá-lo àquele
que o alistou Como um soldado; e o atleta não é coroado, se ele
não lutou de acordo com as regras (2 Timóteo 2:3-5).

Como eu estava tomando cada vez mais gosto de escrever,
Deus inspirara me a concentrar-se sobre este tema essencial que
é a oração. Com efeito, situações cotidianas que vivemos sempre
contêm um fio de informação que pode ser operado com
cuidado, uma forma ou outra e certamente trazer a solução em
nossas vidas.
Em nosso ministério pastoral, temos muitas situações por
resolver isso implica claramente a nossa qualidade de Ministro
de Deus. Isto é, por exemplo, quando nossos fiéis enfrentaram
casos difíceis que persistem em suas vidas e assim, levá-los ao
desespero. Estamos, sem querer, vítimas e são acusados de tudo
e nada. Alguns conseguem até mesmo abandorarem as igrejas
procurando este homem que pode lhes trazer consolo do deserto.
Nós tinha testemunhado trocas aquecidas com muscular contra as
igrejas e suas reações de líderes, do desiludido e amargurado que
consideram que os verdadeiros milagres existem
Mas é que os homens de Deus em nosso dia é livre do poder
de curas e milagres. Este é o caso de um irmão de uma
determinada igreja que trocou com os outros sobre as
dificuldades que enfrentava. Ele disse que na sua essência que
ele estava desanimado que desde que ele orou, as situações
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foram isso piora que ele sentiu que Deus não era na igreja. E veio
uma irmã quem respondeu :
Acho que tens razão, nosso pastor não tem unção e não tem o
Espírito Santo.

Outro veio ter comigo um dia e disse :
Pastor, agora dois dias que o senhor continua a falar comigo
sobre nossa igreja. Ele me disse que ele está preparado para nos
abençoar, mas os recipientes em que ele pode derramar suas
bênçãos não são puros.
Não obstante os dois casos mencionados acima, sem querer
iludir os outros, isso era para mim uma espécie de interpelação.
Em resposta a todas estas situações acidentais que formam a base
de algum arrefecimento, percebi que havia uma necessidade para
a educação, dirigida aos membros da minha igreja sobre esta
questão. Então, o espírito inspirou-me ir além de um ensino
encontrado pouco limitante à minha Igreja única ; e a questão era
como chegar até aqueles que não são membros da igreja, mas
vivenciando os mesmos problemas ? Eu vim para a decisão de
escrever este livro, enquanto eu continuava a ensina aqueles que
estavam ao meu alcance. A passagem de Tiago 4 :3-4 tinha mais
motivado a nossa preocupação :
Você pergunta : pedis e não recebeis porque pedis mal,

Antes de irmão veio comunicar sua preocupação comigo, eu
estava em oração para o sermão de Domingo, o senhor me
inspirou a falar sobre o medo de Deus. Ele me mandou no livro
de Deuteronômio capítulo 4 e no seu décimo verso onde Moisés
recorda a mensagem do Senhor :
Me lembro do dia onde você se presentou perante o Senhor teu
Deus em Horeb, quando o senhor me disse : ajuntar as pessoas !
Quero ouvir minhas palavras, para que eles aprendem a temerme todo o tempo que eles vão viver na terra, e para que eles
ensinam aos seus filhos (nova edição LOUIS segundo).
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O temor de Deus em oração, há apenas um passo.
Falando aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse-lhes :
Regozijai-vos sempre no senhor. Repito : Alegrai-vos ! Que sua
gentileza ser conhecido por todos os homens. O senhor está
perto. Não se preocupe com nada ; Mas em cada coisa que sei
suas necessidades a Deus, pela oração e súplica, com ações de
Graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento,
mantém seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus (4 :6)

Esta exortação atende as preocupações do povo de Israel no
livro de Jeremias 15, o versículo 18, quando perguntavam :
Por que o meu sofrimento é contínuo ? Por que é minha ferida
dolorosa e não cicatriza ? Seria para mim Como um enganador,
como a água que não é segura?

A resposta do senhor que encontramos no capítulo 30 do
mesmo livro, no verso 12, espalhe-se os detalhes do caso:
A lesão é grave, a ferida é dolorosa. Ninguém defende a sua
causa, para enfaixar sua ferida ; Você não cura, nem cura. Tudo
o que você amava te esquecer, nenhum não importa Porque eu te
bateu como atacar um inimigo, eu te puniu com violência, devido
a multidão das tuas iniqüidades, o grande número de seus
pecados. Por que você reclama da sua lesão, a dor causada pelo
seu mal ? É por causa da multidão de teus pecados que fiz que
você sofrer essas coisas.

Ruptura de comunhão com Deus é a causa principal da
infelicidade. Esta falha é causada pela pesta. Em sua
misericórdia, o Senhor entregou-lhes a mão convidando-os a ele:
Assim diz o senhor que faz estas coisas, o senhor, que concebeu e
executa-los, ele cujo nome é o senhor ; Confia em mim, e
responder-te ; Anunciar-vos-ei coisas grandes, coisas ocultas
não sabes (Jeremias 33 : 2-3).
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A única preocupação do criador é ver-nos voltar a ele para
refazer a nossa relação pessoal. Cristo disse : orai sem cessar.
Permanecendo em oração, nós temos esse relacionamento e a
força para mantê-lo.
Provavelmente é óbvio que a oração é o fôlego da vida e
uma parte importante de nossas vidas, porque permite aniquilar
os ataques do diabo e entra no segredo de Deus. Vemos o
emprego, que não tinha pecado recorreram a fim de compreender
que estava acontecendo ao seu redor. O senhor respondeu-lhe
restaurá-lo em seu estado de prosperidade.
Na vida cotidiana, quando nasce uma criança, espera-se que
um dia, ele começa a andar de quatro e finalmente em pé. Se ele
começa a andar sobre dois pés ; Depois do mercado, o próximo
passo será a linguagem. Esta criança vai começar a comunicar
suas necessidades pela linguagem audível e inteligível. Se na
idade de falar, ele fala de uma forma clara, os pais dele estão
preocupados. Este é o caso do cristão que aceita Cristo, ele deve
ser capaz de comunicar suas necessidades a Deus em oração.
Nossa descoberta, no meu ministério é que muitos crentes
que blasfemam de Deus são aqueles que vieram com ele para ter
imediatamente, e agora a propriedade, ou a solução para um
determinado problema, procurar a cura, casamento, riqueza,
promoções ; Mas quem não tem preocupação de ter um
relacionamento íntimo com ele.
A Bíblia diz : buscai primeiro o Reino de Deus e sua justiça,
e todas as coisas serão acrescentadas.
Ex-presidente dos Estados Unidos com o nome de Abraham
Lincoln saiu de uma reunião durante a qual foram tomadas boas
resoluções a favor do país. Curiosamente, foi triste. O que tinha
atraído a atenção de uma das suas secretárias, que se aproximou
dele para descobrir o motivo. Ele disse : Presidente, Deus está do
nosso lado, esperamos que ele vai trabalhar. Ele respondeu : o
que me preocupa não é que Deus não está do nosso lado, mas em
vez disso, também estamos do lado de Deus. Nosso
relacionamento com Deus deve ser bilateral. Muitos vêm para ele
para pedir e eles fizeram mesmo um departamento enquanto eles
não têm nenhuma preocupação se eles também podem fazer para
Deus.
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