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Diretora Global

Queridos amigos,
Vocês já começaram um projeto e logo pensaram: ‘Isso
está levando mais tempo do que eu esperava”!? Minha
avó, que era uma costureira incrível, morava com a gente.
Minha irmã herdou suas habilidades maravilhosas, assim
como, o amor pela costura; já para mim, as coisas não
eram tão fáceis. Lembro-me de pensar: “Há muitos passos
a seguir para fazer uma calça nova”. Por isso, sempre
pegava um atalho para completar o trabalho. Ficava
frustrada e, na minha frustração, fazia coisas erradas, o
que aumentava o tempo para concluir o projeto, devido a
minha “necessidade” de apressar o processo.
Ao longo dos anos, tenho sido tentada a pedir a Deus para
acelerar o meu processo de transformação. Contudo, o
processo me permite trocar crenças erradas pela verdade
do que Deus diz sobre minha identidade e propósito de vida.
Cada estação traz uma nova compreensão do que significa
renovar nossas forças enquanto esperamos no Senhor
(Is 40:30-31). Seja o que for que vocês estão enfrentando,
apenas esperem, observem e vejam o que Deus fará.
Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM
mulheresdeesperanca@transmundial.org.br

[11] 3017.6625
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Palavra da
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Pai amoroso, atende às necessidades espirituais e
emocionais das viúvas ruandesas que criam seus
filhos sozinhas. Dê-lhes força para perseverar.
Pai, te louvamos porque os ouvintes no Quênia estão sedentos por programação ao vivo produzida
pelo Mulheres de Esperança RTM. Pedimos que levantes mantenedores no país para sustentar a programação.
Deus, dê muita sabedoria e coragem para Samia
Suluhu Hassan, presidente da Tanzânia, ao liderar
o país.
Obrigado, Senhor, pelos áudios-dramas do ME RTM,
o Healing Voice (Voz de Cura), na comunidade Ari
da Etiópia. Eles impactam muitas vidas, e, famílias
desfeitas, estão sendo restauradas.
Pai, por favor, abra portas de emprego para as mulheres em Uganda que têm dificuldade para prover até
mesmo as necessidades básicas de suas famílias.
Obrigado, Pai, porque os grupos de oração em Ruanda estão aumentando! Nós te louvamos por levantar
tantas mulheres que estão orando por seu país.
A instabilidade de internet na Etiópia aumentou os
problemas de isolamento do COVID, falta de empregos e gerou obstáculos gerais de comunicação.
Deus, por favor, traga sua paz para essas pessoas
feridas.
Pai, por favor, conforte as mulheres na região oriental da África, que têm sofrido fístula. Conduza-as a
bons cuidados médicos e a amigas que ofereçam
apoio.
Deus Todo-Poderoso, oramos por todos os países
africanos que enfrentam pobreza, analfabetismo,
desemprego e crime. Dê força e paz aos povos desse continente.

contribuições
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por favor, ore pelos seguintes pedidos

Palavra da

Coordenadora
Queridos,
Toda vez que me deparo com os temas do
calendário de oração, me vejo entrando em novas
realidades. Cada pedido traz consigo uma cultura
e um coração rendido ao Senhor num clamor de
salvação de seu povo, de transformação de algumas
práticas nocivas, em suas culturas, e um pedido de
ajuda. Sou grata a Deus pela oração, esse presente
incrível, que nos possibilita a falar com Ele com
toda confiança. Sou mais grata ainda porque o
Senhor alinha nossos corações para orarmos de
acordo com sua vontade. Como um maestro ele
nos conduz num clamor harmonioso que é capaz
de transformar vidas e nações. Obrigada por
participarem de algo tão especial conosco.
E por falar em especial, esse ano o Mulheres
de Esperança RTM completa 20 anos! E quero
compartilhar com vocês um dos presentes que
Deus nos deu. Começamos o ano com o lançamento
do livro “Encontros de Esperança” – reflexões
práticas para quem entende que a vida não deve
ser uma jornada solitária. Em março, o livro foi
adotado como material de apoio pelo ministério de
mulheres da IEL em São Paulo, sob a coordenação
de Isaura Santos, em seus encontros semanais
com dois grupos diferentes. Ore conosco para que
mais igrejas adotem esse material e abençoem
suas mulheres.
No amor do Senhor,
Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe
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Senhor, pedimos que o teu evangelho traga reconciliação entre o Senhor e os ruandeses. E, uma vez
transformados, os ruandeses cessem as guerras
entre as tribos. Traga cura para seus corações e
emoções e unidade entre os grupos étnicos.
Todo poderoso Deus, oramos por sua intervenção contra a fome e a pobreza, resultante da destruição provocada pelos gafanhotos em tantas colheitas na Etiópia.
Senhor, dê coragem ao povo da região de Mara, na
Tanzânia, que está comprometido em ser a voz da
mudança contra a mutilação genital feminina. Conceda-lhes favor aos olhos daqueles que podem promover mudanças culturais.
Deus, pedimos por um novo local para uma igreja na
Eritreia, onde as pessoas possam adorá-lo e causar
impacto na comunidade.
Pedimos-te, Deus Todo-Poderoso, que dês às mulheres pobres dos países africanos, toda a criatividade,
contatos e novas oportunidades para sustentarem
suas famílias.
Senhor, oramos por proteção para nossa equipe na
Somália à medida que ministram aos ouvintes por
telefone, Facebook e visitas pessoais.
Pai, oramos pelas mulheres em Burundi que lutam
para sustentar suas famílias após o abandono de
seus maridos. Por favor, abra oportunidades de trabalho e apoio emocional para elas.
Deus Todo-Poderoso, oramos para que a igreja em
Zanzibar seja forte na fé e persevere em compartilhar o evangelho com ousadia.
Deus Todo-Poderoso, tu conheces o desemprego, a
seca e a falta de recursos naturais em Djibuti. Pedimos que reafirmes teu amor por este povo, pois
dependem de ti para tudo.
Nós te louvamos, Senhor, pelos grupos de oração
no Quênia que continuaram fielmente suas reuniões
online, apesar dos recentes lockdowns.
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Pai querido, há tantas mulheres no Sudão do Sul que
são vítimas de agressão sexual. Por favor, traga cura
emocional e os recursos médicos de que precisam.
Por causa de casamentos precoces e gestações de
meninas adolescentes em Uganda, muitas sofrem
de fístula. Senhor, oramos por cuidados médicos
acessíveis e teu encorajamento espiritual.
Oramos pela segurança dos crentes que compõem
uma minoria tão pequena em países em que o cristianismo é motivo de perseguição. Deus, dê-lhes tua
paz e proteção.
Deus, por favor, motive a igreja a ajudar e providenciar locais de refúgio para muitas mulheres ruandesas que têm maridos alcoólatras.
Senhor, oramos para que a paz seja restaurada na
Etiópia e para a resolução deste conflito. Dê a tua
sabedoria à liderança local, assim como, o desejo
de fazer o que é certo e justo aos seus olhos.
Pai, oramos pelo refrigério das coordenadoras do
Mulheres de Esperança RTM (ME RTM) na Tanzânia
que trabalham, incansavelmente, para encorajar
muitas mulheres em grupos de oração.
Pai, muitos perderam entes queridos este ano devido ao COVID-19. Que as famílias enlutadas encontrem esperança, conforto e paz em sua presença.
Pai, traga soluções reais para as meninas do Sudão
do Sul que são vendidas “em casamento” por suas
famílias pobres e acabam sem acesso à educação.
Senhor, pedimos que envies missionários para alcançar o povo em Djibuti, uma vez que não é seguro para
os crentes da região testemunhar aos não crentes.
Obrigado, Senhor, pelos grupos de oração do Burundi, que permitem que as mulheres compartilhem,
abertamente, suas alegrias e tristezas e levem os
fardos umas das outras.
Pai, oramos pelas pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia. A tensão econômica
causou conflitos dentro das famílias, e, algumas,
reagiram à crise por meio da violência doméstica.

