
Deus, capacite tua igreja na África para estabelecer 
teu reino aqui na terra. Que venha o teu reino; que 
tua vontade seja feita. 
Pai, pedimos pelos idosos em quarentena nessa longa 
pandemia. Que eles não sejam esquecidos, mas, sim, 
encorajados pelas visitas de familiares e amigos.
Pai, por favor, dê a tua provisão aos intercessores 
fiéis e dedicados a ti na África do Sul. 
Oramos pelo Malawi, onde a terra foi danificada pe-
las fortes chuvas.  Dê abrigo, seja o lugar seguro 
para as pessoas que clamam a ti por ajuda. 
Senhor, muitas áreas no Zimbábue precisam de 
restauração. Que os líderes busquem orientação 
em ti para a recuperação de seus sistemas econô-
micos, educacionais e de saúde. 
Proteja as crianças e adolescentes que ficam sozi-
nhos e são responsáveis por cuidar de si mesmos, 
durante as férias escolares, enquanto seus pais 
trabalham. 
O ministério ME RTM, em alguns países africanos, 
é prejudicado por causa de falhas na comunicação. 
Clamamos por uma comunicação clara e sem ruí-
dos para que o ministério avance.  
Pai, pedimos por fortalecimento e provisão para 
as mulheres africanas que sofrem de desnutrição, 
analfabetismo, desemprego, mortalidade infantil, 
pobreza, violência e falta de recursos. 
Oramos para que muitas famílias na África do Sul 
abram suas casas para crianças que moram em 
orfanatos durante as férias, que nenhuma criança 
seja deixada para trás. 
Deus, que as mulheres do Malawi que carregam o 
estigma do HIV/AIDS sejam vistas como filhas va-
liosas criadas à sua imagem.
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Palavra da

Ao considerar os versículos acima, penso na força que 
mulheres ao redor do mundo têm para louvar a Deus 
em meio às batalhas. Davi louvou a Deus porque sabia 
que foi Deus quem o ensinou a lutar. E era Deus quem 
subjugaria povos sob seus pés. Nossas lutas são diárias. 
Elas podem ser uma luta física ou uma batalha da mente. 
O que podemos fazer quando nos deparamos com uma 
luta? Como podemos confiar em Deus quando temos 
dificuldades de acreditar que venceremos mais um dia?

Podemos orar e louvar! 

Em suas orações lembre-se das nossas mulheres no 
campo que estão enfrentando batalhas e precisam que 
lutemos junto a elas. 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global

“Bendito seja o Senhor, a minha Rocha, que treina as 
minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a 
batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, 
a minha torre de proteção e o meu libertador, é o 
meu escudo, aquele em quem me refúgio. 
Ele subjuga a mim os povos.” Salmos 144:1-2
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Queridos,
Como mencionamos no início do ano, a cada 
dois meses estamos destacando uma região 
diferente em que o Mulheres de Esperança RTM 
atua.  Já oramos pelas Américas, Europa, Ásia 
Central e Oriente Médio. Em maio, vamos orar 
especificamente pelos países no sul da África 
que estão sob a coordenação regional da querida 
Philile Bhengu. As africanas, apesar das inúmeras 
dificuldades que enfrentam, inspiram pela sua 
força e amor encontradas no Senhor. Há tanto 
louvor em meio à dor. Obrigada por ‘se unirem’ a 
elas em suas lutas diárias.
Maio é o mês em que celebramos as donas do beijo 
mais poderoso e milagroso do mundo; as mães! 
O beijo de mãe resolve casos de machucados 
simples quase que 100% das vezes! Vamos celebrar 
as vidas dessas mulheres incríveis com a segunda 
temporada do Mamma Mia – um podcast do 
Mulheres de Esperança RTM feito por mães e para 
as mães. Cada episódio aborda com delicadeza e 
leveza os desafios que a maternidade apresenta 
em diferentes fases da vida. Os episódios vão ao 
ar de segunda à sexta em nossa programação e 
estarão disponíveis em nosso site e nas principais 
plataformas digitais. Está imperdível! 
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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Muitas mulheres e crianças ficaram desabrigadas 
por causa dos ciclones que atingiram Moçambique. 
Deus, seja a provisão completa para aqueles que 
perderam tudo. 
Pai, oramos por uma liderança temente a Deus no Zim-
bábue – no parlamento, polícia militar, exército, polícia 
e judiciário. Que eles adotem sua retidão e justiça. 
Pai, o casamento como uma aliança entre marido e 
mulher foi estabelecido pelo Senhor. Pedimos que o 
povo em Madagascar compreenda esse conceito e 
recorra a ti para trazer unidade em seus casamentos. 
Pai, pedimos que o Senhor dê sabedoria, assim como, 
oportunidades de abertura de seu próprio negócio 
para os membros do grupo de oração do Mulheres 
de Esperança RTM (ME RTM) no Malawi. Dessa for-
ma, poderão sustentar suas famílias, igrejas e con-
tribuir para o desenvolvimento econômico do país. 
Deus, envie missionários ao Lesoto para pregar o 
evangelho e treinar os discípulos em sua Palavra. Que 
o avivamento se espalhe à medida que as pessoas se 
aproximam de ti e da sua verdade transformadora. 
Senhor, oramos pela estabilidade política em Sua-
zilândia. Que as pessoas ali recebam a tua paz e os 
líderes busquem a tua direção. 
Pai, resgate e cure os que sofrem violência física, 
abuso sexual, exploração e discriminação. Que o seu 
evangelho transforme vidas. 
Senhor, por favor, proveja emprego e dê esperança 
para as famílias sul-africanas empobrecidas, pois 
seus negócios fecharam durante a pandemia. 
Senhor, por favor, trabalhe nos corações do povo do 
Zimbábue para trazer cura nacional, reconciliação, 
paz e justiça à sua terra. 
Pai, que os homens do Malawi encontrem um lugar 
seguro para compartilhar seus conflitos pessoais. 
Quebre a tradição maligna de homens cometerem 
suicídio, o que leva seus filhos ao desespero. 

Conceda graça e paz aos alunos que tiveram difi-
culdades nos estudos e tiveram frequência escolar 
inconsistente durante a pandemia. 
Senhor, proteja as mulheres africanas de homens 
indiferentes que as estão infectando com HIV/AIDS. 
Traga a cura emocional e física para elas. 
Pai, desperte sua igreja em Suazilândia trazendo 
avivamento para todo o país. Que os crentes te co-
loquem em primeiro lugar e vivam como cidadãos 
do teu reino diante de todos.
Senhor, traga cura para o povo africano. Muitos 
estão revoltados por causa de dificuldades em seu 
passado. Cure seus corações com sua verdade e 
traga-lhes paz. 
As mulheres no Lesoto muitas vezes não são hon-
radas, Senhor. Ajude teu povo a ver o valor das mu-
lheres, desejando cuidar delas e proporcionar-lhes 
oportunidades iguais na vida. 
Senhor, traga um fim ao tráfico de crianças na Áfri-
ca, resgate e cure as crianças presas nesse mal. 
Traga arrependimento aos abusadores.  
Senhor, cuide das famílias e das finanças de nossas 
voluntárias do ME RTM na África do Sul. Somos gra-
tas por seu bom trabalho na tradução dos calendá-
rios de oração. 
Senhor, o aumento dos preços e a escassez de bens 
são especialmente difíceis para as viúvas e órfãos 
no Malawi. Oriente os líderes nesse país para que 
tragam estabilidade à crise econômica. 
Pai, volte os corações e mentes do povo do Zimbá-
bue para ti. Que a tua verdade, paz e justiça trans-
formem toda a sociedade. 
Deus, quebre as cadeias de vício em álcool e subs-
tâncias que aprisionam os homens africanos. Que 
eles encontrem completa liberdade em ti e te sigam 
como seu Senhor. 
Pai, por favor, restaure a economia da Suazilândia, 
dando da tua sabedoria àqueles que têm poder de 
decisão. Que haja emprego para o teu povo e provi-
são para todos. 


