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Fechamento Autorizado – pode ser aberto pela ECT
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Diretora Global

“Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha
alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um
só espírito e uma só atitude.” Filipenses 2:1,2
Queridos amigos,
A vida é complicada. Os relacionamentos são complicados.
Tempos de estresse causam tensão nos relacionamentos
e assim acabamos nos ferindo mutuamente e destruindo
a unidade pela qual lutamos arduamente. As artimanhas
do inimigo causam desunião na igreja. E as expectativas
frustradas nos relacionamentos trazem desunião nos
casamentos e amizades.
Paulo lembra o povo de Deus em Filipos que eles
podiam lhe proporcionar alegria “tendo o mesmo modo
de pensar, o mesmo amor e vivendo em unidade”. Há
muitas passagens na Bíblia que nos lembram da nossa
responsabilidade de vivermos em unidade. (Rom. 14:19;
Ef. 4:11-13; Col. 3:13-14; Sl. 133:1). Que entreguemos
a Deus tudo o que nos impede de sermos reconciliadas
com ele e com outros.
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

depósito bancário

Rádio Transmundial
CNPJ - 63.002.729/0001-17
Bradesco - Ag: 0451 - C/C: 9815-9
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pix

email
financeiro@transmundial.com.br
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Caixa Postal 18113 – São Paulo, SP - CEP 04626-970
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Palavra da

Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão
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Pai, ajude as mulheres Filipinas que têm relacionamentos difíceis com a família do marido.
Oramos por paz, harmonia e compreensão
nesses relacionamentos.
Deus, oramos pelas mães solteiras que têm
dificuldade de sustentar suas famílias. Nessa
pandemia, muitas perderam emprego e enfrentam muitas crises.
Senhor, ajude as mães na Europa Central a estabelecer prioridades em sua vida familiar, a fazerem boas escolhas e buscar em ti o equilíbrio
entre carreira e cuidado com os filhos.
Senhor, oramos pelos casamentos na Dinamarca entre pessoas de diferentes culturas.
Eles lidam com desafios bem específicos.
Pai, proteja e oriente os que viajam para ilhas
remotas na Groenlândia para ensinar a bíblia.
Transforme as famílias com a mensagem do
evangelho.
Pai, fortaleça as vidas espirituais das mulheres
e suas famílias na China. Que elas busquem tua
palavra e a orientação do teu Espírito. Que o
Senhor seja o foco central de suas vidas.
Oramos pelas famílias no Canadá que estão
passando por conflitos devido ao aumento no
tempo juntos durante a pandemia. Pai, traga
reconciliação nesses casamentos e famílias.
Oramos por famílias que têm filhos com necessidades especiais. Senhor, envie pessoas para
apoiá-los e se faça bem presente para elas.
Pai, que nossos lares sejam lugares cheios de
amor. Ajude os cristãos que estão lidando com
estresse ou desemprego a entregar seus fardos a ti e buscar provisão em ti.
Deus, rogamos pelas famílias enlutadas. Conforte-as com seu amor infalível e sua fidelidade.
Dê-lhes força para buscarem a ti.
Senhor, tu és o pai dos órfãos. Que teu amor e
presença encham os corações e mentes dos filhos que têm apenas um dos pais e supra suas
necessidades.

contribuições
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Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
1

Palavra da

Coordenadora

Queridos,
Família é um bem precioso. Um lugar de aconchego
e um porto seguro. Nada se compara ao abraço amoroso de um pai e uma mãe, mesmo depois de adultos,
e ao carinho experimentado entre os irmãos. Entretanto, sabemos que infelizmente essa não é a experiência de todas as famílias.
Nesses últimos 18 meses, os problemas familiares só
se agravaram. Diariamente vemos o cenário mundial
se transformar. Atravessamos um vale sombrio e repleto de inseguranças. Milhares de pessoas ao redor
do mundo se depararam com uma nova realidade
econômica e familiar. As perdas, quer sejam elas de
emprego ou de membros familiares, causam estresse,
dor e mudanças nas famílias. A violência doméstica,
os abusos e o índice de divórcio escalonaram. Dói o
coração. Essa realidade está claramente retratada
nos pedidos desse mês.
Entretanto, não caminhamos aqui sem esperança.
Clamamos ao Senhor para que transforme pessoas
e famílias, que encoraje e fortaleça os abatidos e que
nos faça instrumentos seus nesse processo. “Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados; tu os reanimas e atendes ao seu clamor.” (Salmo 10.17)
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Obrigada por clamarem conosco!
No amor do Senhor,
Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe
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Senhor, as aulas online obrigatórias afetam pais
e filhos no mundo todo. Dê graça, paciência e
apoio a cada família neste processo de educação e proteja os relacionamentos.
Pai, oramos pelas mães romenas que são deixadas
pelos seus maridos. Dê-lhes sabedoria, esperança
em ti e paciência na educação dos filhos, recursos
financeiros e apoio de uma comunidade cristã.
Senhor, proteja as jovens no Camboja de pessoas
mal-intencionadas que querem levá-las para China
ou Malásia para se casarem contra sua vontade.
Muitas vítimas de violência doméstica na Croácia são ameaçadas e correm perigo nesse período de lockdown, Senhor, proteja-as, conduza-as a um lugar de segurança e restauração.
Que as famílias na Tanzânia sejam fortalecidas espiritualmente ao lerem a bíblia e orar juntos. Que
haja respeito, amor e apreciação entre pais e filhos.
Deus, oramos para que as famílias multigeracionais no Vietnã se entendam e escolham viver
em harmonia.
Pai, pedimos que toque os corpos das mulheres que moram no Cáucaso do Norte para que
gerem filhos. A infertilidade traz conflitos entre
os casais nesta região.
À medida que os divórcios aumentam entre os
casais na Indonésia, mães ‘solteiras’ têm dificuldade para encontrar empregos. Pai, dê sustento a essas famílias para que as filhas não sejam
forçadas a casar por questões financeiras.
Senhor, te louvamos pois os programas Mulheres de Esperança estão levando força e ânimo
para as famílias portuguesas em crise nesse
tempo de pandemia. Use os programas para
trazer reconciliação e paz em suas vidas.
Pai, obrigada que nossas equipes na Etiópia
ensinam homens e mulheres que todos fomos
criados à tua imagem. Essa identidade, que foi
distorcida pelo pecado, é restaurada por meio
da salvação em Jesus Cristo.
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Senhor, use esse tempo de pandemia no Brasil para sensibilizar as famílias de que somos
carentes de Ti, da tua misericórdia, perdão e
proteção. Que a crise, ao invés de gerar ruptura, pela tua graça, gere cura.
Pai, oramos pelas mulheres na Coréia do Sul
que se casam e têm filhos muito cedo e não
têm pais para orientá-las. Que os programas
Mulheres de Esperança sejam fonte de sabedoria e conhecimento divinos.
Senhor, ajude as mães solteiras em Bonaire
a terem como prioridade o cuidado com sua
saúde física, mental e espiritual. Assim, poderão cuidar de outros e ser o apoio emocional
que seus filhos precisam.
Pai, oramos pelas famílias no Paraguai que receberam salvação em Cristo. Fortaleça sua fé
por meio de sua Palavra. Que compreendam
teu amor e perdão.
Deus, que os casais na Libéria te busquem
para encontrarem renovo em seus casamentos. Ensina-lhes a terem apreciação mútua e a
serem unidos.
Pai, ajude os casais finlandeses a valorizar o casamento e entender que esse relacionamento
reflete o de Cristo e a igreja. Conhecer a ti é o
melhor alicerce que uma família pode ter.
À medida que o número de mães ‘solteiras’ aumenta no Japão, Senhor, pedimos por apoio e
provisão para muitas mães que são pobres.
Deus, que as famílias e casais na Espanha encontrem em ti a cura para seus relacionamentos rompidos. Traga reconciliação, unidade e
paz, e ensine-os a se perdoarem mutuamente.
Senhor, oramos para que o lançamento do
programa Polonês, “Você é Preciosa”, seja
bem-sucedido. O programa aborda problemas
comuns experimentados no casamento, por
mães solteiras e famílias.
Pai, fortaleça os maridos e mulheres na Índia
para que sejam fiéis a ti e no casamento. Dê a
eles tua graça para que sejam humildes, gentis
e pacientes, encontrando unidade em teu amor.

