
Deus, dê paz, força e provisão para as mulheres no 
Nepal que seguem Jesus. Algumas são perseguidas 
ou expulsas de suas casas, pois seus maridos não 
são cristãos. 
Senhor, apoie e console as mães solteiras Filipinas 
que trabalham duro para suprir as necessidades 
de seus filhos. Dê-lhes sabedoria para disciplinar e 
orientar seus filhos. 
Deus, conforte as famílias que foram separadas 
quando a Coréia foi dividida. Ajude-as a se reencon-
trarem seja pessoalmente ou por meio de cartas. 
Senhor, dê às mulheres na Índia o desejo de ter 
uma vida de oração poderosa. Obrigado que mui-
tas participaram da rede de oração do ME RTM du-
rante a pandemia. 
Pai, aumente a fé das mulheres cambojanas à me-
dida que aprendem a receber o teu amor e a depen-
der de ti. 
Deus, levante fundos na Indonésia para que a equi-
pe de acompanhamento do ministério construa re-
lacionamentos próximos com as ouvintes, a fim de 
ajudá-las a crescer na fé e aprender mais de ti. 
Senhor, oramos pela cura e restauração profunda 
das inúmeras mulheres e meninas que estão sen-
do traficadas na China. Levante líderes justos para 
acabar com esse mal. 
Deus, fortaleça as mães vietnamitas pobres com filhos 
pequenos que precisam cuidar de casa e das crianças 
e ainda trabalhar fora para sustentar a família. 
Pai, que as mães solteiras na Mongólia encontrem 
força e sabedoria ao olharem para o Senhor. Encora-
je-as a trazerem seus fardos e encontrar ajuda em ti. 
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Palavra da

Queridos amigos,

Gary Thomas foi meu professor de seminário. Seus 
escritos sobre fé autêntica mudaram meu entendimento 
do que significa viver uma vida totalmente rendida, e a 
acreditar em tudo o que a Palavra de Deus diz sobre mim.

Descobri que muitas vezes no ministério sentimos a 
necessidade de apresentar uma vida perfeita e espiritual. 
Dá impressão de que estamos num jogo esperando que 
ninguém descubra quem realmente somos.

Deus sabe em quais áreas não somos autênticas. Peça 
a Deus que revele as áreas em sua vida que não são 
verdadeiras. Ore para que Ele te dê pessoas a quem você 
possa confessar quem você realmente é. O processo pode 
envolver pedido de perdão pela falta de autenticidade nos 
relacionamentos. Revelar quem você realmente é trará 
mudança de vida para você e para os outros.  E você 
poderá caminhar livremente com o Senhor, crescendo 
fielmente nele e ao lado dos outros.

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global
“Seguir o chamado de Deus para

viver uma vida transparente pode parecer bastante 
assustador. Nunca sabemos como as pessoas 
vão responder ao nosso verdadeiro ‘eu’. E se a 

realidade decepcionar? No entanto, Deus nos ama 
demais para permitir que nossa farsa continue.”

Gary Thomas, Fé autêntica
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Queridos,

A palavra da Dra. Peggy nos convida a uma profunda 
reflexão sobre a maneira que temos vivido. Quantas 
vezes somos tentados a exibir apenas nossa 
melhor versão? Temos medo de que vejam nossas 
falhas e fragilidades. Ao ler suas palavras pensava 
na oração do salmo 139.23-24 “Sonda-me, ó Deus, 
e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as 
minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo 
que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno!” 
Assim como no texto em 2 Coríntios 4.7 “Mas temos 
esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que 
este poder que a tudo excede provém de Deus, e 
não de nós!” Nossas fragilidades apontam para o 
poder de Cristo.
Quero aproveitar esse cantinho e mais uma vez 
convidar vocês para nos seguirem nas nossas 
redes sociais. Por lá, além de acompanharem 
nossos pedidos de oração diários, vocês também 
terão acesso a vídeos devocionais, às nossas Lives, 
a carta da Dra. Peggy na íntegra, a artigos por 
parte da nossa equipe internacional e muito mais. 
Aproveite e nos siga nas principais plataformas 
digitais. 
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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Senhor, quebre as correntes da incredulidade que 
aprisionam o povo japonês. Que a igreja pregue o 
evangelho com ousadia, e que o Espírito traga avi-
vamento e salvação. 
Pai, nos unimos em oração, pedindo que o Senhor proveja 
uma estação de rádio FM em cada distrito do Nepal para 
transmitir os programas Mulheres de Esperança (ME). 
Senhor, como filhas tuas, somos chamadas para 
adorá-lo e servi-lo. Pedimos que levantes mulheres 
Filipinas piedosas para ministrar em teu nome. 
Pai Celestial, pedimos que envies mulheres escolhidas 
por ti para liderar o ministério Mulheres de Esperança 
RTM (ME RTM) na Mongólia, China, Taiwan e Hong Kong. 
Santo Deus, opere no coração de cada roteirista, apre-
sentadora e colaboradora do ME RTM na Índia. Use 
seus dons e talentos para levar as mulheres a Jesus. 
Senhor, proteja as jovens no Camboja dos aliciado-
res para venda de drogas. Que estas alunas com-
preendam que as drogas destruirão suas mentes e 
futuros; ajude-as a optar por focar nos estudos. 
Houve um aumento da violência física, mental e 
sexual contra as mulheres na Indonésia durante a 
pandemia do COVID-19. Pai, que essas mulheres en-
contrem salvação, cura e esperança em ti. 
Deus, te louvamos que o programa ME em mandarim 
está sendo transmitido em ondas curtas e no rádio 
digital. Que muitas chinesas ouçam esses progra-
mas e coloquem sua fé e esperança em Jesus. 
Senhor, proteja e traga cura para as mulheres viet-
namitas que sofreram violência física, mental ou se-
xual por parte de seus maridos. 
Senhor, oramos para que dês força e determinação às 
mulheres em Cingapura que se esforçam para equilibrar 
seu trabalho com suas responsabilidades familiares. 
Pai, quebre a fortaleza do alcoolismo na Mongólia. 
Que os alcoólatras sejam libertos e encontrem em-
prego para que possam sustentar suas famílias. 

Pai, por favor, proteja as crianças japonesas do 
medo e do isolamento durante a pandemia do CO-
VID, que elas tenham saúde. E que cristãos compar-
tilhem com elas o evangelho com amor. 
Deus, use o curso de alfabetização que o ME RTM 
em Nepal oferece para que os participantes possam 
aprender a ler a Bíblia, escrever e assinar docu-
mentos bancários. 
Pai, tu és o Deus que cura! Sare as feridas do cora-
ção das mulheres Filipinas que sofreram violência. 
Que elas sejam valorizadas, respeitadas e restau-
radas dentro de suas comunidades. 
Senhor, oramos pelas 25.000 mulheres que imigra-
ram da Coreia do Norte para o Sul. Que, tanto as po-
líticas de bem-estar do governo, quanto os cristãos, 
cuidem bem delas. 
Pai, transforme a vida das mulheres que assistirem 
os programas ME na TV nas línguas oriá, guzerate e 
tâmil, cujas transmissões iniciaram em abril de 2022. 
Deus, dê crescimento para o ministério ME RTM no 
Camboja. Que muitas mulheres possam conhecê-lo 
e segui-lo através desses programas e ministério. 
As mulheres indonésias vivem na pobreza e não 
têm dinheiro para obter assistência médica. Muitas 
enfrentam sérios problemas de saúde, como câncer 
de colo do útero e de mama. Senhor, traga provisão 
e cura para as que sofrem. 
Pai, oramos para que, com o fim da política do filho único 
na China, os abortos e o infanticídio de meninas cessem. 
Muitas crianças vietnamitas pobres saem da escola 
para ajudar na renda familiar. Que elas consigam 
ter apoio e acesso à educação. 
Pai Celestial, oramos para que as japonesas que es-
tão grávidas ou que têm filhos pequenos recebam o 
apoio de que precisam de suas famílias e do governo, 
e especialmente, que ouçam e aceitem o evangelho. 
Muitas mulheres na Mongólia se mudam para os 
centros urbanos em busca de trabalho. Senhor, dê 
um bom emprego para essas mulheres e proteja-as 
de maus empregadores.


