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Fechamento Autorizado – pode ser aberto pela ECT

24

Diretora Global

“Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem
a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva;
ele é a minha torre alta! Não serei abalado! A minha
salvação e a minha honra de Deus dependem; ele é
a minha rocha firme, o meu refúgio.” Salmos 62:5-7
Queridos amigos,
Os dados confirmam que a perseguição religiosa não
escolhe gênero, mas as mulheres sofrem com condições
ainda piores do que os homens. Isso é o que aponta
o relatório Portas Abertas 2020 sobre Perseguição
Religiosa Específica de Gênero. Em quase todos os
países estudados, as mulheres foram alvo de perseguição
de maneiras diferentes das dos homens.
Ao orarmos pelos não alcançados e refugiados nos
próximos meses, não podemos ignorar que muitas
mulheres se enquadram em ambas as categorias e estão
sujeitas à forte perseguição. Elas correm o risco de
abuso sexual por causa de sua fé ou de seu status de
refugiada. Que ao nos achegarmos a Deus com nossos
pedidos, possamos também ser encorajados a lutar por
proteção e paz para as mulheres.
Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM
mulheresdeesperanca@transmundial.org.br

[11] 3017.6625

MulheresDeEsperancaRTM

mulheresdeesperancartm

Mulheres de Esperança RTM

@MulheresRTM
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Palavra da

Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão
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Deus, abra os olhos dos não cristãos na Espanha
que estão sofrendo nesta pandemia, permitindo-lhes ver o seu amor expresso na cruz do Calvário.
Oramos, Senhor, para que o Espírito Santo traga compreensão de seu grande amor aos não
cristãos de língua sueca que ouvem o programa ‘O Jardim do Coração’.
Pai, oramos pelos não alcançados na África do
Sul que endureceram seus corações e fecharam seus ouvidos espirituais à tua voz.
O número de cristãos praticantes nos Estados
Unidos caiu pela metade desde 2000, mas o
número de ateus e agnósticos quase dobrou
desde 2003. Pai, desperte os corações das pessoas para te buscarem.
Senhor, que as pessoas desejem ouvir o programa ME na Albânia, queiram saber mais sobre ti e busquem conhecer a Cristo.
Pai, oramos pelas mulheres na Índia que migram
de um estado para outro em busca de casamento,
educação e emprego. Que sua vida espiritual seja
restaurada por meio da comunhão cristã local.
Senhor, pedimos que a igreja na Coreia do Sul, que
se tornou uma potência de envio de missionários,
use essa experiência para criar uma estratégia
concreta para alcançar povos não alcançados.
Senhor, oramos para que os programas ME, vídeos e conteúdo do Facebook que nossa equipe do Camboja produz, encorajem as cristãs e
levem as não alcançadas ainda a conhecerem
a salvação em Cristo.
Deus, mais de 10 tribos isoladas na Indonésia
não têm conexão com o mundo exterior. Traga
pessoas para cuidar de suas necessidades físicas
e para traduzir a Bíblia em suas línguas nativas.
Senhor, pedimos por todos no Brasil que ainda
não conhecem a Cristo como seu salvador. Que
tua Palavra chegue até eles e que sejam salvos.
Pai, pedimos que todos os que recebem as Bíblias distribuídas pelo nosso parceiro na França,
as leiam e recebam salvação por meio de Jesus.

contribuições
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Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
1

Palavra da

Coordenadora

2

Queridos,
Que tema precioso esse mês, não? Nosso coração
fica apertado por saber que muitos ainda não foram
alcançados pela mensagem do evangelho de Cristo.
Ao mesmo tempo, somos convidados a interceder
por essas pessoas. Podemos tocar a vida de tantos
por meio das nossas orações. Além disso, somos
lembrados do grande privilégio que temos em
compartilhar essa mensagem com os que ainda não
conhecem a Cristo. Podemos dividir o pão, oferecer
um ombro amigo, ajudar as pessoas perto de nós de
formas práticas e contar sobre a razão da nossa fé e
nossa vida. Jesus Cristo é a nossa esperança!
Somos gratas a Deus que tem permitido que o
ministério Mulheres de Esperança RTM Brasil
toque as vidas de inúmeras mulheres por meio de
nossas orações e nossos conteúdos. Temos usado
as redes sociais e plataformas digitais para levar a
esperança de Cristo às mulheres de todas as idades e
culturas. Temos um canal no YouTube exclusivo para
as deficientes auditivas. Nossa equipe de voluntários
traduz nossos devocionais semanais em LIBRAS
com todo carinho. Se você ainda não conhece nosso
trabalho, corra lá, confira e espalhe por aí.
youtube.com/mulheresdeesperancartm
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No amor do Senhor,
10

Susie Pek
Coordenadora Brasil e América Latina

Pai, que os cristãos etíopes tenham sabedoria
ao compartilharem sobre Jesus com as comunidades não alcançadas, sendo que cada uma
tem sua própria crença e práticas culturais.
A Coreia do Norte é um país de muitas pessoas
não alcançadas e tem um alto índice de perseguição contra os cristãos. Pai, use os programas
Mulheres de Esperança (ME) para levar o evangelho a esta nação.
Muitas pessoas em Bonaire ouviram tua palavra, Senhor. Abençoe os ministérios que levam
a tua mensagem. Atraia para ti todos que não te
conhecem como Senhor e Salvador.
Pai, que as cristãs finlandesas tenham vidas que
reflitam a Jesus. Equipe-as para compartilhar
sua fé e esperança e testemunhar de seu poder
para os que estão longe de ti.
Deus, te louvamos pela fidelidade da nossa
equipe no Uruguai em orar pelos não alcançados naquela nação.
Senhor, pedimos que proteja os cristãos cambojanos e os não cristãos contra falsos ensinamentos. Dê a eles sabedoria para discernir a verdade.
Pai, oramos pela tribo Batwa não alcançada no Burundi. Levante pessoas para traduzir a Bíblia em
sua língua e para ajudá-los em suas necessidades.
Na esperança de alcançar a iluminação espiritual e a libertação, famílias cultas na Índia chegam
a se entregar a práticas ocultas que levam ao
suicídio e assassinato. Senhor, capacite os cristãos para que levem tua mensagem de restauração em Cristo.
Pai, pedimos que a equipe brasileira do ME RTM
e todo seu conteúdo sejam instrumentos em
suas mãos para levar a mensagem de salvação
em Cristo Jesus em nosso país.
Senhor, capacite os cristãos albaneses a serem
luz em meio às trevas e servirem às pessoas, em
teu nome, com amor. Que os não cristãos sejam
atraídos a um relacionamento verdadeiro contigo.
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Pai, agradecemos porque os programas ME
transmitidos a partir do Norte do Cáucaso alcançam repúblicas vizinhas. Que os sinais de
transmissão sejam fortes e alcancem os que
precisam ouvir de Jesus.
Senhor, pedimos por voluntárias para nossa
equipe na Polônia que estão ansiosas para levar a mensagem do programa “Você é preciosa” para mulheres que enfrentam dificuldades.
Pai, por favor, levante fundos e intercessores
para nossa parceira, Norea Media Mission, que
compartilha o evangelho com os não alcançados através da mídia.
Senhor, a China tem o segundo maior número
de povos não alcançados no mundo. Dê criatividade e ousadia aos cristãos chineses para
que compartilhem o evangelho.
Pai, oriente as igrejas no Paraguai a preparar e
treinar bem seus obreiros para o ministério, de
modo que famílias inteiras ouçam sobre Cristo
e recebam salvação.
Pai, te louvamos pela RTM alemã que alcança os
não cristãos por meio da mídia, calendários de
oração e materiais que são facilmente compreendidos por pessoas que não conhecem a Bíblia.
Senhor, use a equipe do ME RTM na Ucrânia,
seus programas e materiais para alcançar os
corações das mulheres não cristãs em seu país.
Pai, dê sabedoria à equipe nas Filipinas para
que encoraje as pessoas deprimidas e desesperançadas e tenha reações sábias para os
que seguem diferentes credos.
Pai, use as organizações missionárias que estão se unindo no Dia Internacional dos Não
Alcançados (23 de maio) para mobilizar os
crentes em todo o mundo para compartilhar o
evangelho. Visite athirdofus.com.
Obrigado, Senhor, pelas múltiplas maneiras de
divulgação do evangelho na Dinamarca. Que
aqueles que procuram encontrar um sentido
na vida ouçam tua mensagem e sejam salvos.

