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Fechamento Autorizado – pode ser aberto pela ECT
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Diretora Global

Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se
consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem
do que é precioso e agradável.
Provérbios 24:3-4

Queridos amigos,
Feliz ano novo! Amo o começo de um novo ano. Tantas
possibilidades, tantas ideias novas e novos horizontes
para explorar. Todo ano passo algumas semanas buscando
o Senhor para a ‘palavra ’a ser usada pelo Mulheres de
Esperança RTM. A palavra do ano é ‘construir’! Há muito
para ser construído. Durante 25 anos cheios da graça e
misericórdia de Deus temos levado esperança em Jesus
às mulheres do mundo todo e de todas as idades. É tudo
muito fascinante!
Esse ano vamos fazer algo um pouco diferente em nosso
calendário de oração. Destacaremos as regiões onde o
ministério está e apresentaremos pedidos de oração,
histórias e testemunhos das nossas líderes em suas
respectivas regiões. Desejamos que esse padrão ofereça
uma visão mais clara do que Deus está fazendo em cada
lugar e em todos os cantos.
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
Itaú - Ag: 9293 - C/C: 10186-2

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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Senhor, pedimos que as empresas criem ambientes
seguros para suas funcionárias; visto que 47% das
trabalhadoras no Brasil relataram ter sofrido assédio sexual no trabalho. Que os infratores sofram
consequências.
Senhor, a cada programa que gravarmos na América
Latina, que nos unamos ao apóstolo Paulo em seu pedido que “palavras me sejam dadas para que corajosamente tornemos conhecido o mistério do evangelho.”
Senhor, oramos pelas mulheres que foram vítimas
de tráfico, mas agora estão sendo cuidadas por organizações cristãs. Traga cura à medida que lidam
com o estresse pós-traumático.
Senhor, por favor, levante mulheres escolhidas por ti
em vários países da América Latina e do Caribe para
liderar o ministério Mulheres de Eperança RTM.
Pai, pedimos a provisão de todos os recursos necessários para que a equipe do ME RTM no Paraguai
possa realizar seus projetos.
Pai, pedimos que mais ouvintes do Kuña Paraguai, o Mulheres de Esperança em Guaraní, compartilhem sobre o
impacto dos programas em suas vidas.
Pai, que as líderes do ME RTM em Bonnaire mostrem coragem, esperança, generosidade e bondade
para com todos.
Senhor, clamamos por empregos para as mulheres na
Colômbia, pois a população feminina registra duas vezes
mais desemprego do que a população masculina; uma
situação que se agravou ainda mais devido à pandemia.
Jesus, te louvamos pelas mulheres uruguaias que
ouvem os programas Mulheres de Esperança e contatam à equipe a fim de aprender mais sobre Deus
e Jesus Cristo.
Querido Deus, pedimos que as mulheres cristãs envolvidas na política na República Dominicana te busquem
para receber sabedoria e orientação no desempenho
de suas diferentes funções.
Senhor, te louvamos pela fidelidade de cada intercessor que se une a nós em oração, diariamente, por meio
do nosso calendário de oração.

contribuições
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por favor, ore pelos seguintes pedidos

Palavra da

Coordenadora
Queridos,

Que alegria iniciar mais um ano ao seu lado. Minha
oração é que ‘os olhos do nosso coração sejam
iluminados, a fim de que conheçamos a esperança
para a qual ele nos chamou, as riquezas da
gloriosa herança dele nos santos e a incomparável
grandeza do seu poder para conosco, os que
cremos, conforme a atuação da sua poderosa
força.’ (Ef. 1.18-19)
Como a Dra. Peggy mencionou em sua carta, esse
ano nosso calendário de oração vai ser um pouco
diferente. A cada dois meses, uma região terá
destaque e assim apresentaremos pedidos de
oração específicos dos países de cada área. Que
privilégio começar com a nossa região! Em janeiro
e fevereiro nosso foco será as Américas e o Caribe.
Cada pedido retrata um pouquinho da realidade da
nação pela qual estamos orando.
Além do material impresso, você poderá encontrar
testemunhos e artigos em nossas redes sociais e
em nosso blog. Tenho certeza de que vocês vão
amar. A informação sobre as nossas redes está
logo abaixo da carta da Dra. Peggy. Abaixo segue
o link do nosso blog! A gente se encontra por lá!
https://www.transmundial.org.br/blogs/mulheres-deesperanca
Um ano cheio da graça e do amor do Senhor,
Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe
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Deus, capacite as jovens da América Latina a compreenderem a verdadeira identidade que têm em ti. Que
esta verdade silencie as vozes opostas que surgem,
especialmente na adolescência.
Senhor, a Venezuela continua a enfrentar insegurança econômica, por isso pedimos sua sabedoria e
discernimento às mulheres para que consigam prover para suas famílias.
Pai, oramos para que as famílias no México, que foram forçadas a ficar em casa durante a pandemia,
encontrem forças em ti. Traga cura àquelas que enfrentaram violência doméstica.
A prostituição é grande nas áreas de fronteira internacional da América Latina. Que as mulheres pobres
tenham acesso à educação e bons empregos para
que não que recorram à prostituição para sustentar
suas famílias.
Pai, proteja as meninas colombianas, cujas famílias
são vítimas de traficantes de drogas, de sofrerem
abusos. Que elas e suas famílias ouçam sobre Jesus.
Obrigado, Deus, por abrir as portas para a equipe do
Paraguai retomar seu ministério na prisão feminina
Casa do Bom Pastor. Revele seu amor e santidade a
essas mulheres.
Pai, dê discernimento às mulheres no Panamá para que
não se enganem e aceitem propostas de trabalho que oferecem bons salários, mas que na verdade são frentes de
prostituição e tráfico sexual.
Senhor, console as mulheres cristãs do Uruguai que
perderam entes queridos durante a pandemia. Que
olhem para ti em sua tristeza para renovação de
suas forças.
Pai, que as imigrantes na Espanha e na América
Latina aprendam as línguas e os fundamentos das
culturas onde vivem agora, para que consigam enfrentar os desafios de suas novas vidas.
Senhor, seja o escudo de proteção das famílias monoparentais na América Latina. Conceda às mães solo tudo que
precisam para cuidar de suas famílias.
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Querido Deus, pedimos que sustentes as mulheres
que estão desempregadas devido à pandemia do
COVID-19.
Pai, oramos por orientação e sabedoria para as
pessoas que ministram às mulheres viciadas em
Bonnaire. Que seus servos descubram a raiz dos
problemas das mulheres para que sejam realmente
libertas.
Pai, oramos pelas mulheres vítimas de violência
doméstica na República Dominicana. Muitas foram
espancadas e algumas assassinadas por seus parceiros.
Deus Todo-Poderoso, por favor, dê sabedoria aos
governantes de Bonnaire para equilibrar os desafios que enfrentam ao dividir seu tempo entre casa,
família e trabalho.
Senhor, dê sua visão à Dra. Peggy Banks sobre
como fazer crescer o ministério global do Mulheres
de Esperança RTM. Conceda sua sabedoria e discernimento à medida que ela orienta e ministra à
equipe de liderança global.
Querido Deus, fortaleça os maridos e esposas latino-americanos em seus relacionamentos contigo e
um com o outro. Conceda-lhes graça em seu casamento para que lutem juntos contra tudo que visa
destruir sua união.
Senhor, intercedemos por justiça em face do feminicídio nos países da América Latina e pedimos que haja
respeito pelos direitos das mulheres.
Obrigado, Senhor, porque no Uruguai o programa Mulheres de Esperança pode ser transmitido duas vezes
por semana no rádio e via internet.
Pai, pedimos que as mulheres na Bolívia tenham
acesso à educação, bem como boas oportunidades
de emprego. Traga-as para perto de ti e fortaleça-as
ao cuidarem de suas famílias.
Santo Deus, oramos pelo ministério das mulheres
canadenses que compartilham com as igrejas as
necessidades globais de outras mulheres, a fim de
promover ajuda e levantar sustento.

