
Senhor, que a equipe do ME RTM que ministra 
no presídio no Paraguai tenha influência posi-
tiva no confinamento, ensinando as mulheres 
que há abundante liberdade em Cristo.
Senhor, nos ajude a permanecermos firmes 
contigo, nosso alicerce seguro, para que supor-
temos os constantes desafios e mudanças em 
nossas vidas. 
Senhor, pedimos que os cuidadores no Uruguai 
protejam sua própria saúde e assim tenham for-
ça para cuidar de seus pacientes e familiares. 
Obrigada, Pai, que o programa Voz de Cura 
está trazendo conscientização e informação 
para as mulheres que sofrem com fístula na 
Etiópia. Oramos pelas jovens ao redor do mun-
do nessa condição. 
Pai, não nos deixe trabalhar para ti, mas negligen-
ciar nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a 
descansar em ti sabendo que tu realizarás em 
nós tudo o que desejas que sejamos e façamos. 
Senhor, nos dê ideias criativas a fim de usar-
mos as redes sociais e outros meios para distri-
buir os pedidos do calendário de oração. 
Deus, mostre às coreanas que colocam o cui-
dado da saúde de seus familiares em primei-
ro lugar, mas negligenciam sua própria saúde, 
que o cuidado pessoal é obediência a ti. 
Pai, te louvamos pelos inúmeros parceiros de 
oração do idioma Telugu na Índia que se re-
cuperaram do COVID-19. Traga cura completa 
para os que continuam a sofrer fisicamente e 
aos que temem por sua saúde. 
Senhor, renova a força das tuas filhas no Brasil 
que têm feito o papel de cuidadora em suas 
famílias e enfrentado perdas no último ano.   
Deus, oriente-nos a encontrar soluções para o 
complexo problema de insegurança alimentar 
enfrentado por 493 milhões de mulheres e me-
ninas no mundo todo, muitas das quais vivem 
em nações passando por conflitos e fome.
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Palavra da

Queridos amigos,

Encontramos a palavra ‘restaurar’ 136 vezes na bíblia. 
Nessa passagem, Pedro escreve para os cristãos e os 
encoraja a lembrar que Deus ainda não completou sua 
obra em suas vidas, e, que depois de sofrerem por pouco 
tempo, Deus os restaurará, os fortalecerá e os colocará 
sobre alicerces firmes. À medida que sua carta circulava 
pelas igrejas do primeiro século, Pedro lembra os cristãos 
que o sofrimento que enfrentam, sendo cristãos vivendo 
numa sociedade pagã, terá um tempo curto de duração, 
mas sua glória em Cristo será eterna. Um dia, todos os 
que creem não mais sofrerão e nem chorarão. (Ap.21.4)

Ainda hoje nos identificamos com muitas coisas que 
os leitores da carta de Pedro enfrentavam. Entretanto, 
quando os tempos estão difíceis e sentimos que a pressão 
está insuportável podemos praticar três coisas: respirar, 
refletir e crer. 

Você não está sozinha! 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global

“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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Deus, tu és o médico dos médicos. Pedimos que 
tragas cura mental e emocional a todos que per-
deram parentes por meio da guerra e conflitos.  
Pai, nos perdoe por negligenciar a saúde de 
nossos corpos e almas. Tu nos chamaste para 
descansar em ti e nos achegarmos a ti para 
sermos restaurados. Hoje, escolhemos o Se-
nhor e seus caminhos.
Senhor, oramos para que as mulheres na Sér-
via enfrentando estresse, medo, suicídio e vio-
lência doméstica em meio à pandemia, conhe-
çam a ti, o único capaz de dar saúde, alegria, 
paz e esperança aos seus corações. 
Senhor, pedimos que o governo brasileiro, em 
todas as esferas, invista em saúde para que as 
mulheres e suas famílias tenham acesso a cui-
dados médicos. 
Senhor, restaure nossas irmãs em Jarcanda, na 
Índia, muitas sofrem com falta de: amor, comu-
nhão, respeito; além de pobreza, doença e vio-
lência de familiares alcoólatras.  
Pai, pedimos que, à medida que as pessoas são 
instruídas sobre os danos causados pela muti-
lação genital feminina, o teu Espírito se mova e 
traga um fim à essa prática. 
Pai, ajude as ucranianas a serem sábias para 
cuidarem de sua saúde e irem ao médico assim 
que notarem sintomas de alguma doença.
Pai, pedimos que as cristãs no Canadá se reú-
nam para orar, pensar e meditar em tua palavra 
com profundidade, e, a se encorajarem mutu-
almente a encontrar sua identidade em Cristo.
Senhor, abençoe a equipe médica na Romênia 
que trabalha com a saúde da mulher. Ajude-as 
a serem sensíveis às necessidades das mulhe-
res e oferecerem serviços de qualidade. 
Obrigada, Pai, por alinhar nossas vidas com a tua, 
nos guiar e nos dar paz e cura para nossas almas. 
Jesus, pedimos que toques os corpos das mu-
lheres na Indonésia que estão com câncer.  
Mova o coração das autoridades para aumen-
tarem a oferta de exames gratuitos de câncer.

Senhor, que as dinamarquesas entendam que 
cuidar de sua saúde física e mental por meio de 
uma boa alimentação e descanso faz parte de 
uma boa mordomia de seus dons. 
Pai, sabemos que meninas que passam por 
casamento infantil no Burundi têm muitos pro-
blemas de saúde e bem-estar. Que os líderes 
compreendam os males dessa prática e extin-
gam essa tradição.
Além de informações úteis para suas vidas fí-
sicas e espirituais, muitas mulheres das áreas 
remotas no Nepal têm comunhão cristã apenas 
por meio dos programas Mulheres de Esperan-
ça. Pai, fortaleça-as para que permaneçam fir-
mes através de tua palavra. 
Senhor, ajude as cristãs albanesas a manter 
seus olhos fixos em ti para que o medo para-
lisante, causado pela pandemia, seja removido 
de suas mentes e corações. Dê-lhes coragem 
para compartilhar sua fé.
Pai, muitas coreanas com tipo físico comum 
pensam que são gordas, e, por isso, fazem die-
tas que afetam sua saúde física e mental. Ajude-
-as a se enxergarem como tu as enxerga. 
Senhor, pedimos que revistas a equipe polone-
sa do ME RTM com saúde, paz, confiança, paci-
ência e força sobrenatural para que ministrem 
às mulheres durante essa pandemia. 
Senhor, que as mulheres na Romênia tenham 
tanto interesse por sua saúde espiritual como 
têm pela física.  Que suas vidas estejam em sin-
tonia contigo e encontrem descanso em ti. 
Pai, pedimos tua cura e bênção para as líderes 
do ME RTM na Libéria, que, em nome de Jesus, se 
doam na ministração às mulheres ao seu redor. 
Pai, pedimos que as finlandesas que educam 
seus filhos, trabalham fora, passam por desa-
fios no casamento e cuidam de seus pais idosos 
consigam se desligar de suas tarefas e encon-
trar paz e descanso em ti. 

Queridos,
Mal dá para acreditar que há um ano enfrentamos 
uma pandemia. Quem poderia imaginar que 
viveríamos tudo o que vivemos? De álcool em gel a 
distanciamento social no mundo todo! Cada cultura 
enfrentou seus próprios desafios, mas de forma 
geral, vimos o cenário mundial se transformar 
praticamente dia após dia. Infelizmente, 
frequentemente, recebemos a notícia de que mais 
uma família perdeu alguém. Uma perda nunca é 
fácil e só piora quando não temos direito a despedida 
e nem ao abraço consolador. Em meio a tudo isso, 
somos convidados a experimentar mais do Senhor, 
que nos conforta e leva nossas cargas diariamente. 

Por outro lado, sabemos que milhões de pessoas 
ainda não conhecem esse Deus de paz e esperança, 
por isso, nos empenhamos para levar sua palavra 
por meio dos nossos conteúdos e programas.  Nosso 
coração está repleto de gratidão pela tecnologia 
que nos permite levar esperança às mulheres.  
Aliás, agora ficou mais fácil de ouvir o programa 
“Mulheres de Esperança”, pois está disponível em 
podcast nas principais plataformas digitais. Isso 
significa que você pode ouvir o conteúdo a hora que 
quiser. Não deixe de conferir e espalhar a novidade. 

No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil e América Latina

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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