
Senhor, pedimos que à medida que as ucrania-
nas desempenham seus papéis de esposas amá-
veis e mães piedosas, suas famílias e maridos 
não cristãos se entreguem a ti. 
Senhor, oramos para que líderes cristãs na Albâ-
nia brilhem Jesus em suas palavras e ações e que 
encontrem equilíbrio e descanso em ti diaria-
mente ao priorizarem o relacionamento contigo. 
Pai, levante motivadores, intercessores e auxilia-
dores para atenderem às necessidades das mu-
lheres africanas líderes da tua obra. Que essas 
líderes sejam fortes em ti.
Senhor, que a Miia da Silva, nossa coordenado-
ra regional na Europa e CAMENA* , claramente 
ouça sua voz e diariamente receba sabedoria e 
discernimento divinos para liderar o ministério. 
Pai, ajude a equipe do ME RTM no Paraguai, a focar 
nas mulheres que estão vulneráveis, ensinando-as 
que servir aos outros em amor é uma bênção. 
Senhor, pedimos que guies as líderes do Mulhe-
res de Esperança RTM à medida que comparti-
lham a visão do ministério. Que as equipes te-
nham unidade de coração e mente.
Senhor, ajude as romenas a equilibrar suas res-
ponsabilidades familiares e profissionais. Que in-
vistam tempo nas vidas de seus filhos, os influen-
ciem e os levem a Cristo. 
Oramos pelas cristãs chinesas que ainda estão 
solteiras e que sofrem muita pressão para se ca-
sar. Pedimos que tenham segurança de sua iden-
tidade em Cristo. 
Pai, te louvamos, pois as líderes de fala guzerate 
na Índia são firmes em sua fé e serviço ao Senhor. 
Dê-lhes coragem para proclamar tua palavra nos 
lares e comunidades. 
Senhor, dê às mulheres em cada nação, fome 
e sede pelo estudo da tua palavra e desejo de 
ensinar essas verdades para a próxima geração. 
Senhor que suas filhas brasileiras estabelecidas 
em altas posições de liderança sejam cheias do 
Espírito e estejam sensíveis à tua voz para que 
honrem a ti e o teu chamado. Fu
nd
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Palavra da

Queridos amigos,

Vocês têm feito coisas diferentes do ano passado?  Em 
2021, estou determinada a aprender como Jesus viveu 
num mundo ao qual não pertencia e ainda assim foi bem-
sucedido em seu ministério e vida. Nos meses de março 
e abril vamos orar por mulheres em posição de liderança 
e por saúde e bem-estar. Mas, o que significa exatamente 
ser uma mulher saudável em posição de liderança e que 
tem um ministério bem-sucedido? Podemos dizer que 
“bem-sucedido” nesse caso é “florescer; prosperar.” Essas 
palavras descrevem seu ministério e vida? 

Recentemente tive uma conversa com uma líder e quando 
falávamos da nossa lista de tarefas, percebemos que 
muitas vezes parece que estamos mais sobrevivendo do 
que prosperando no ministério. Você se identifica?

Ao orarmos por esse tópico, façamos uma reflexão sobre 
nossas próprias vidas e ministérios para identificar se 
estamos apenas sobrevivendo ou florescendo de fato. 
Somos gratas por cada um de vocês que se compromete 
em orar conosco. 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global
“Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os 

justos florescerão como a folhagem verdejante.”  
        Prov.  11:28
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Pai, que as mulheres que assumem papéis de 
liderança nas igrejas chinesas tenham vidas 
exemplares de contentamento e alegria, e as-
sim, influenciem outros a seguirem Jesus. 
Deus, que as cristãs ucranianas que foram 
treinadas nas disciplinas bíblicas e espirituais 
sejam mentoras das mais jovens, transmitindo 
assim seu conhecimento e experiência. 
Deus, o Senhor deu muita sensibilidade e em-
patia às mulheres. Pedimos que as mulheres 
em ministério usem esses dons para confortar 
outras que estão sofrendo e as levem a ti. 
Senhor, que as romenas envolvidas no ministé-
rio de mídia cristã influenciem outras a terem 
vidas que brilhem o caráter de Cristo. Que elas 
aperfeiçoem suas habilidades de comunicação. 
Senhor, capacite os cristãos no mundo Árabe a 
terem vidas exemplares, ao ponto de homens 
e mulheres os verem, e saberem como devem 
agir sendo líderes na sociedade, empresas e 
em suas próprias famílias. 
Pai, pedimos tua direção clara para as líderes 
do ME RTM nos países da América Latina e Ca-
ribe. Dê a cada equipe tudo o que precisam 
para realizar seus desígnios para o ministério 
em suas nações.
Senhor, por favor, proteja, fortaleça e guie as 
polonesas que são líderes cristãs e também 
equilibram suas responsabilidades como espo-
sas, mães, donas de casa e profissionais. 
Pai, oramos por mais oportunidades de empre-
go para mulheres no Nepal e por um salário jus-
to de acordo com suas habilidades e estudos. 
Senhor, que as francesas tenham tempo de 
conexão diária contigo, a despeito da fase que 
estejam vivendo. Em especial, pedimos graça e 
força para as mães que trabalham fora e têm 
filhos em formação. 
Pai, obrigada pelo compromisso e devoção das 
líderes dos grupos de oração do ME RTM na 
Finlândia. Dê-lhes sabedoria e alegria para rea-
lizarem seu trabalho. 

Pai, pedimos que as mulheres em posição de 
liderança encontrem pessoas piedosas que as 
apoiem e mantenham em sigilo seus conflitos.  
Ajude as líderes a buscarem respostas em ti. 
Senhor, dê sabedoria e entendimento da tua 
palavra para a equipe do Mulheres de Esperan-
ça RTM (ME RTM) na Sérvia. Que elas encorajem 
mulheres usando tua palavra para trazer cura e 
restauração. 
Pai, oramos para que as coordenadoras do ME 
RTM na Índia tenham segurança em suas habilida-
des de liderança. Dê-lhes o desejo e a força para 
completar o trabalho que o Senhor lhes confiou. 
Pai, que cada mulher envolvida no ministério te-
nha por prioridade passar tempo contigo. Leve-as 
a manter uma vida de pureza mental e física, arre-
pendimento, perdão e gratidão. 
Pai, dê sabedoria às líderes dos grupos de ora-
ção na Finlândia para que reconheçam as dife-
rentes necessidades de cada integrante. Que 
cada uma entenda o trabalho que o Senhor 
lhes designou.
Senhor, dê sabedoria para a equipe na África do 
Sul para que vivam e liderem como Cristo, guian-
do as mulheres de forma que tenham intimidade 
contigo e sejam totalmente rendidas a ti. 
Pai, obrigada pelas oportunidades que as mu-
lheres na Indonésia têm de exercer posição de 
liderança no governo, nas igrejas e organiza-
ções. Que elas busquem tua direção.
A Alemanha almeja ter um número maior de 
executivas em suas empresas. Oramos para 
que cristãs capacitadas façam parte dessas fu-
turas posições. 
Deus, oramos para que as uruguaias se pareçam 
mais com Jesus diariamente e usem suas habilida-
des, a fim de ajudarem as mulheres ao seu redor 
a encontrar cura, esperança e plenitude em Jesus. 
Deus, oramos para que as canadenses tenham 
absoluta certeza que tu as criaste de forma úni-
ca e assim usem seus dons para te glorificar. 

Queridos,
Acredito que orar por alguém é uma das melhores 
maneiras de expressar nosso amor.  Como é especial 
receber esse amor e, mais ainda, poder ofertá-lo 
a alguém por meio das nossas intercessões. Amo 
pensar que nossas orações são incenso diante de 
Deus (Ap. 5.8). É maravilhoso saber que podemos 
dedicar nosso tempo apresentando pessoas de 
perto e de longe, conhecidas ou ‘estranhas’, diante 
do nosso Pai, o único capaz de transformar vidas 
e histórias. Obrigada por seu amor! Obrigada por 
cada oração diária. E saibam que vocês estão em 
nossas orações também! 

Aliás, vocês sabiam que podem acompanhar nossos 
pedidos de oração pelas nossas redes sociais 
também? Estamos no Facebook, Instagram e 
Twitter. E em cada rede, além dos pedidos, temos 
um link que direciona o intercessor ao calendário 
de oração áudio, assim, além de ler o pedido, o 
ouvinte pode acompanhar o apresentador em sua 
oração por aquela petição específica. E mais, toda 
sexta-feira vocês podem conferir um devocional 
especial.  A gente aguarda vocês lá!

Facebook - Mulheres de Esperança RTM Brasil
Instagram - @mulheresdeesperancartm
Twitter - @mulheresrtm 

No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil e América Latina

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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