
Senhor, todos os meses, de 10 a 15 meninas 
na Libéria são violentadas por seus próprios 
pais ou responsáveis. Oramos para que a polí-
cia processe e prenda os agressores. 
Deus Todo-Poderoso, a violência na África do 
Sul aumentou muito. Proteja as vítimas em 
seus lares, onde acontece a maioria dos estu-
pros e violência.
Deus, traga paz e reconciliação às famílias des-
truídas no Norte do Chipre, onde as mulheres 
sofrem violência física e mental. Que os progra-
mas Mulheres de Esperança tragam esperança 
e cura para eles. 
Senhor, restaura os corações e mentes das 
crianças na Tanzânia que foram violentadas em 
seus próprios lares.
Pai, a violência doméstica é velada na Ucrânia, 
pois apenas 10% das vítimas denunciam o crime 
por acreditarem ser um assunto particular. Tra-
ga liberdade, cura e justiça para os abusados.
Deus, que as vítimas de estupro e violência 
doméstica nas Filipinas se manifestem e en-
contrem proteção, cura e justiça, e que seus 
agressores abandonem a violência e respeitem 
as mulheres. 
Senhor, clamamos por restauração total das 
vítimas de abuso sexual no Brasil, seja ele qual 
for. Que as vítimas conheçam o profundo e in-
comparável amor de Cristo. 
Pai, proteja as mulheres da violência quando 
precisarem morar em bairros perigosos ou 
moradias temporárias devido a desastres na-
cionais, conflitos ou imigração. 
Senhor, clamamos por uma maior rede de 
apoio às vítimas de violência doméstica no Bra-
sil. Que teu amor alcance as mulheres marca-
das pelo abuso.
Senhor, da mesma forma que nos amas, aju-
da-nos a amar aqueles que nos perseguem. 
Ajude-nos a encontrar em ti a força para isso, o 
Deus que luta por nós.
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Palavra da

Fé é confiança naquilo que esperamos!

Queridos amigos,

Vários anos atrás, entrei numa sala cheia de líderes que 
prestavam atendimento a vítimas de tráfico sexual na 
Índia para ensinar sobre como trazer a restauração 
em Jesus e cuidar das sobreviventes de trauma e abuso 
sexual. Na minha primeira sessão, notei uma jovem 
sentada no fundo da sala com os braços cruzados e uma 
expressão que dizia: “Você não tem nada a me ensinar.” 
Parei a apresentação e perguntei ao grupo o que 
estavam sentindo. Palavras como dor, tristeza, fadiga, 
raiva, fome, perda e desespero foram compartilhadas. 
Percebi que essas “líderes” precisavam de mais do que 
uma apresentação sobre como dar esperança aos outros. 
Elas mesmas precisavam de esperança!

Comecei a conduzi-las em oração e adoração que se 
transformou em muitas horas de lágrimas, silêncio 
e orações. Compreendi que essas líderes eram 
sobreviventes que haviam encontrado a luz da esperança 
em Jesus em meio às trevas de seus próprios corações. 
Determinemos em nossos corações a ter fé e esperança 
hoje!  Mateus 5.14-16  

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM
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Senhor, traga arrependimento e cura para os 
que estão ‘feridos’ na Romênia e assim des-
contam sua dor nos outros. Que o seu amor 
transformador flua neles para que aprendam a 
amar os outros. 
Senhor, oramos pelas mulheres paraguaias 
que sofrem todos os tipos de violência. Que o 
seu povo as ajude a escapar da violência e se-
rem libertadas por meio da sua Palavra. 
Senhor, oramos pelos homens e mulheres na 
Polônia que são alcoólatras. Restaure suas al-
mas para que não abusem de seus cônjuges 
ou negligenciem seus filhos. 
Oramos, Senhor, pelas mulheres e crianças na 
França, visto que a violência doméstica aumen-
tou muito durante o confinamento. 
Deus, restaure os corações das mulheres no Cáu-
caso do Norte que sofreram violência. Cure tam-
bém as mulheres russas que estão desacredita-
das dos relacionamentos familiares saudáveis. 
Pai, traga mudanças na mentalidade e práticas 
dos etíopes que toleram e permitem a violên-
cia contra as mulheres. Traga cura para as etí-
opes que relatam danos físicos causados por 
um parceiro. 
Pai, esteja com os que foram afetados pelo iso-
lamento na Suécia e não têm muitos recursos. 
Proteja-os do estresse que pode levar à violência. 
Senhor, na Groenlândia problemas sociais 
como álcool, drogas e alto desemprego entre 
os jovens contribuem para crimes violentos. 
Traga avivamento espiritual. 
Deus Todo-Poderoso, te louvamos, pois a polí-
cia indonésia responde rapidamente quando o 
assunto é violência. 
Pai Celestial, oramos para que os praticantes de 
violência doméstica na Espanha sejam levados 
à justiça, se arrependam e mudem suas vidas. 
Pai, oramos pelas mulheres que não denun-
ciam estupro no Camboja por vergonha e 
medo de vingança. Que elas encontrem cora-
gem, ajuda e a proteção de que precisam. 

Pai, os confinamentos provocaram um aumen-
to da violência física, mental, financeira e sexual 
contra as mulheres no Japão. Pedimos por um 
escape, por ajuda e um encontro contigo. 
Pai, 6 em cada 10 indígenas no Canadá relatam te-
rem sido agredidas física ou sexualmente. Oramos 
por mudanças de mentalidade, práticas e leis. 
Senhor, transforme os corações e mentes dos 
homens na Índia que desrespeitam e abusam 
das mulheres. Que as indianas sejam protegi-
das, tratadas com dignidade, tenham acesso à 
educação e encontrem a paz em Jesus Cristo. 
Senhor Todo-Poderoso, te louvamos porque as 
leis na Finlândia mudaram para que as vítimas 
de violência tenham mais acesso a abrigos. 
Deus de misericórdia, proteja as estudantes 
na Costa do Marfim de serem violentadas por 
seus professores. Pedimos pelo fim da prática 
da mutilação genital feminina e por cuidados 
médicos adequados. 
Deus nosso Pai, proteja as mulheres na Dina-
marca que perderam o respeito próprio e não 
têm forças para escapar da violência em seus 
lares. Restaure sua esperança. 
Pai, que haja restauração dos relacionamentos 
familiares coreanos. A violência doméstica cau-
sa ruptura, fuga dos filhos e a tendência a repe-
tição desse comportamento.
Senhor, em Portugal, 67% dos jovens consideram a 
violência no namoro aceitável. Que eles aprendam 
o que é o verdadeiro amor e o respeito mútuo. 
O estresse, a pobreza, os confinamentos e o 
desemprego contribuíram para o aumento dos 
estupros e da violência contra as mulheres no 
Uruguai. Senhor, ajude as pessoas a encontra-
rem maneiras saudáveis de aliviar o estresse e 
de solucionarem seus problemas. 
Deus, proteja as meninas no Zimbábue de abu-
sos e estupros perpetrados por parentes. Que 
os membros da família protejam, amem e valo-
rizem as crianças.

Queridos,
Temos nas mãos um calendário com um tema muito 
delicado. Vamos orar para que o Senhor mude a rea-
lidade da violência, do abuso e da violência doméstica 
no mundo todo. Confesso que no processo de produ-
ção desse material, chorei várias vezes. Pensava na 
realidade dos abusos que meninas sofrem dentro de 
seus próprios lares. Um lar deveria simbolizar um 
lugar seguro, no entanto, para muitas representa um 
lugar de perigo constante. Não conseguia parar de 
imaginar a dor enfrentada por tantas famílias, onde a 
violência de todos os tipos, reina nos relacionamen-
tos. Fiquei estarrecida ao me deparar com o pedido 
de oração para que as meninas não sejam violentadas 
por seus professores. Quanta dor esse pequeno folhe-
to carrega. 

Obrigada por ‘entrarem ‘na dor de tantas mulheres 
e meninas ao redor do mundo, por se importarem 
e tocarem suas vidas por meio da oração. Que ao 
elevarem suas vozes ao nosso Deus todo poderoso, 
para que essas situações sejam transformadas, vocês 
mesmos sejam encorajados. “Ah! Soberano Senhor, tu 
fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por 
teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.” 
Jeremias 32.17

No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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