
Pai, mova o coração dos cristãos em Portugal a 
fim  de ajudarem os refugiados a se integrarem 
em suas comunidades, oferecerem ajuda com 
documentação, ensino da língua e a busca de 
empregos. Que os refugiados não sejam explo-
rados e nem sofram racismo ou preconceito. 
Senhor, dê sabedoria para os líderes de Bon-
naire e Curaçao para que ajudem e amem os 
refugiados. 
Oramos por recursos financeiros e trabalhadores 
voluntários para as organizações que oferecem 
assistência a imigrantes e refugiados no Brasil. 
Obrigada, Senhor, pelos cristãos finlandeses 
que trabalham com imigrantes e refugiados e 
oferecem apoio, conectam pessoas e demons-
tram amor. 
Pai, obrigada pelos programas ME no Uruguai 
que ensinam as ouvintes a serem gentis e mise-
ricordiosas com os refugiados. Pedimos por em-
pregos, moradia e proteção a cada refugiado.
Obrigada, Senhor, que a Coreia do Sul criou 
leis para refugiados em 2019. Oramos para 
que não haja mais preconceito contra os refu-
giados e que procedimentos justos de triagem 
sejam implementados. 
Deus de misericórdia, clamamos por paz na 
Etiópia e em outras áreas de guerra no mun-
do todo. Dê sabedoria para os líderes para que 
encontrem soluções para neutralizar a situa-
ção e melhorar a vida dos civis deslocados. 
Senhor, oramos para que as refugiadas encon-
trem o programa Bem-vindos à Suécia – dispo-
nível nas línguas: farsi, árabe e sueco – e que 
ouçam o evangelho por meio dele. 
Oramos para que o governo filipino aja rapida-
mente e tenha motivação pura para incentivar 
a restauração de Marawi. 
Pai, oramos pelos refugiados na França que 
estão no país sem nenhuma documentação, 
comida ou lugar para dormir. Senhor, equipe 
nossos parceiros que fielmente os servem e os 
apontam para Jesus. Fu
nd
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Palavra da

Queridos amigos,

Muitas vezes, sentimos dificuldade em entender por que 
Deus permite sofrimento, perseguição, crises e traumas. 
Entretanto, podemos lembrar as palavras do Rei Davi 
no Salmo 62.5-8:” 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. Confiem nele 
em todos os momentos, ó povo; derramem diante dele o 
coração, pois ele é o nosso refúgio.”

Clamar a Deus é um ato de desespero e humildade. 
Quando clamamos a Deus, reconhecemos que precisamos 
de ajuda. É uma entrega total. (Sl. 86.11)

Oro para que todos andemos em humildade e entrega, 
crescendo em confiança que somente Deus é nossa 
segurança, proteção, salvador, conselheiro, amigo, 
esperança e o Deus que cura para todo sempre. 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global
 “Onde está a sua segurança? Deus é seu refúgio, esconderijo, 

fortaleza, pastor, conselheiro, amigo, redentor, salvador e 
guia? Se sim, então você não precisa buscar segurança em 

nenhum outro lugar.”  - Elisabeth Elliot 
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Deus, tu estás perto dos abatidos de coração. 
Cure as feridas dos refugiados indianos ao redor 
do mundo e que nosso agir possa favorecê-los. 
Senhor, te agradecemos pela nossa parceira 
“Norea Media Mission” que desenvolveu o apli-
cativo Good News media. Pedimos que esse 
app seja instrumento teu no ensino de tua ver-
dade aos refugiados e aos grupos não alcan-
çados. 
Pai, ajude os refugiados sul africanos a refletirem 
sobre suas necessidades espirituais, dê-lhes dis-
cernimento para te conhecer e entender que a 
ajuda que precisam vem de ti, nosso criador. 
Pai, oramos para que o governo filipino que 
seja justo em sua ajuda e proteção às tribos 
Lumad, que foram deslocadas das terras de 
seus ancestrais.
Pai, pedimos por provisão diária e segurança 
aos milhares de refugiados que moram no Su-
dão, pois fugiram de uma Guerra na Etiópia, 
um país vizinho. 
Deus, por favor, traga tradutores voluntários 
para a equipe polonesa para traduzir o progra-
ma “Você é preciosa” para o ucraniano, bielo-
russo e russo para que os refugiados recebam 
cura espiritual. 
Senhor, guie os refugiados ucranianos ao dei-
xarem as zonas de conflito em busca de em-
prego e moradia. Dê cura e paz aos seus cora-
ções e traga-os para perto de ti. 
Senhor, fortaleça os pobres que são trabalhadores 
esforçados de fala khmer e que migram do Cambo-
ja para a Tailândia em busca de sustento para suas 
famílias, mas deixam os filhos com os avós. 
Deus, proteja os refugiados do Burundi que mo-
ram nos campos de refugiados na fronteira da Ru-
anda, Tanzânia e a República Democrática do Con-
go, especialmente durante tempos de inundação. 
Senhor, por favor, guie e cuide dos 54.065 refu-
giados que pediram asilo na Espanha em 2020. 
“O Senhor protege o estrangeiro e sustém o 
órfão e a viúva.” 

Senhor, os refugiados esperam encontrar solu-
ções para seus problemas nos países para onde 
foram. Que os cristãos nessas nações sejam 
instrumentos do teu amor, graça e esperança. 
Pai, oramos pelos refugiados na Suécia que são re-
cém-convertidos e estão sofrendo ameaça de de-
portação. Caso sejam deportados, correrão risco 
de perseguição e até de morte por causa de sua fé. 
Pai, clamamos pela tua proteção para os refu-
giados etíopes. Somente o Senhor pode restau-
rar as mentes e os corações das mulheres que 
foram violentadas e abusadas.
Pai, que os refugiados tenham coragem de 
compartilhar sua fé em Cristo. Que eles tenham 
segurança e recursos. 
Senhor, que os refugiados na Dinamarca sejam 
restaurados por meio do programa de cuidado 
pastoral “Cura das feridas causadas por trau-
mas” oferecido por líderes cristãos. 
Deus, que os refugiados albaneses, morando 
no exterior, conheçam cristãos que cuidem de-
les, sejam seus amigos e os apresentem a ti. 
Pai, capacite a equipe do Mulheres de Espe-
rança RTM (ME RTM) no Cáucaso do Norte a 
oferecer ajuda material e espiritual a todas as 
refugiadas que entrarem em contato com elas. 
Que as refugiadas encontrem trabalho, casa, 
segurança e uma nova vida em ti. 
Pai, conforte os indonésios que são refugiados de-
vido aos desastres naturais. Envie cristãos para mi-
nistrar a tua paz e oferecer comida e medicamento 
aos que estão em tendas de evacuação lotadas. 
Senhor, ajude os cristãos alemães a serem in-
tencionais em fazer amizades com imigrantes e 
demonstrarem o amor e a verdade de Jesus a 
eles que já estão adaptados ao novo país.
Pai, pedimos por tua proteção aos refugiados 
da Coreia do Norte que fogem para a China e 
acabam sendo enviados de volta. Proteja suas 
vidas e leve-os a um lugar seguro. 

Queridos,
A Dra Peggy Banks menciona uma citação de Eli-
sabeth Elliot em sua carta. Elisabeth Elliot foi uma 
autora e conferencista cristã. Seu primeiro marido, 
Jim Elliot, foi assassinado em 1956 enquanto tentava 
fazer contato missionário com o povo Auca, no leste 
do Equador. Um tempo depois, ela passou dois anos 
servindo como missionária para a tribo que assassi-
nou seu marido. A caminhada de Elisabeth com Cris-
to e sua dependência total dele inspirou e inspira até 
hoje todos aqueles que têm o privilégio de ler sobre 
ela, a depositarem confiança somente em Cristo. 

Esse mês vamos orar por refugiados, pessoas im-
pulsionadas a mudarem de seus países de origem 
por circunstâncias adversas. Sem dúvida, essa é 
uma das situações de maior vulnerabilidade que 
alguém pode passar. Chegar a um novo país sem 
moradia, emprego, amigos, familiares e perspecti-
va e ter que recomeçar a vida é assustador. A nossa 
participação nas vidas dessas pessoas é essencial. 
Podemos repartir o pão, auxiliar com o ensino da 
língua, oferecer nossa amizade, e, acima de tudo, 
temos o privilégio de falar de Cristo, o nosso ali-
cerce, refúgio e socorro bem presente na angústia. 

Que o Senhor nos dê oportunidades para abenço-
armos os refugiados em nosso país! 

No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil e América Latina

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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