
Senhor, impulsione os líderes influentes a colocarem 
um fim na prostituição na Síria e na Jordânia. E ajude 
as adolescentes envolvidas nessas situações a co-
nhecerem seu verdadeiro valor em ti. 
Proteja a saúde das mulheres do Sudão do Sul, Se-
nhor, e ajude-as a cuidar das necessidades médi-
cas de suas famílias durante as crises. Proporcione 
acesso a melhores cuidados de saúde. 
Pai Celestial, mostre às ‘mães solo’ nos países ára-
bes o quanto o Senhor as ama e as aceita. Que elas 
encontrem valor e encorajamento em ti. 
Pai, proteja os líderes da igreja do Oriente Médio que 
estão sob pressão das autoridades. Ajude-os a sentir 
tua presença diariamente e a encontrar graça e favor 
nos tribunais para que sejam favoráveis a eles.  
Senhor, console as mulheres palestinas que estão 
perdendo seus filhos por causa da guerra. Revele-se 
a elas como Salvador para que experimentem tua paz. 
As mulheres líbias constituem um dos grupos menos 
alcançados entre os países árabes. Pai Celestial, dê 
oportunidades para que ouçam sobre a tua esperança. 
Muitas mulheres do Oriente Médio são excluídas de 
suas famílias porque aceitaram a Cristo. Senhor, 
encha seus corações com seu amor e misericórdia. 
Senhor, te louvamos, que muitas marroquinas têm 
se entregado a Cristo. Direcione nossas equipes a 
identificar líderes para ministrar a essas mulheres 
e oferecer comunhão cristã. 
Deus, dê sabedoria para as equipes árabes de 
acompanhamento lidarem. E dê provisão para os 
muitos pedidos de comida e ajuda financeira.
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Palavra da

Queridos amigos,

Cresci numa parte dos Estados Unidos que é sempre 
ensolarada e quente. Só fui saber o que era neve um pouco 
mais velha. Lembro-me quando vi a neve pela primeira 
vez, e, finalmente entendi a passagem de Isaías 1:18. A 
imagem que Isaias transmite tirou o meu fôlego quando 
meus olhos contemplaram a beleza da neve fresca. Deus 
fala conosco através de sua criação todos os dias. 

As nossas equipes na Ásia Central, Oriente Médio e 
Norte da África (CAMENA) enviaram os pedidos desse 
calendário. Mulheres ‘criadas’ por Deus nos deram um 
vislumbre das necessidades de sua respectiva região. 
Oremos com compaixão e urgência por suas filhas e pelas 
necessidades da CAMENA.

Obrigada por sua dedicação à oração e às necessidades 
das mulheres ao redor do mundo e através das gerações. 
Todos os dias, quando me achego ao Senhor, agradeço por 
vocês.

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Você pode ler a carta da Dra. Peggy Banks na íntegra nas nossas redes sociais ou no blog.

Diretora Global
“Venham, vamos refletir juntos”,

diz o Senhor. “Embora os seus pecados
sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão 

brancos como a neve; embora sejam rubros
como púrpura, como a lã se tornarão.”

Isaías 1:18

depósito bancário pix
Rádio Transmundial
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Bradesco - Ag: 0451 - C/C: 9815-9
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Queridos,

Enquanto traduzia o calendário desse mês, notei 
que os pedidos das nossas irmãs da região da 
CAMENA (Ásia Central, Oriente Médio e Norte da 
África) tinham dois temas recorrentes: que as 
mulheres entendam o amor de Deus e saibam qual 
é a sua verdadeira identidade em Cristo. À medida 
que lia, orava por elas, por mim, pelas nossas 
brasileiras e pelas mulheres da América Latina. 
Como é importante sabermos quem somos numa 
época de crise de identidade profunda.
O Senhor teceu cada pedacinho nosso de forma 
maravilhosa e admirável. (Sl. 139.14) São tantos 
detalhes que compõe cada um de nós. Deus nos 
presenteou com dons e talentos e nos formou com 
exclusividade. E o nosso Criador nos ama com amor 
eterno. Em João 1.12 lemos que por nos amar, ele 
nos dá um presente maravilhoso que muda nossa 
história. Ao recebermos Cristo, nos tornamos seus 
filhos: “Contudo, aos que o receberam, aos que 
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus.” Maravilhoso, não é?
Que as mulheres na região da CAMENA sejam 
agraciadas com a verdadeira identidade em Cristo!
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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Deus Todo-Poderoso, dê paixão e perseverança à 
equipe Mulheres de Esperança RTM (ME RTM) na 
Arábia Saudita à medida que transmitem mensa-
gens cheias de esperança. 
Senhor, cuide das ‘mães solo’ que não conseguem 
sustentar seus filhos, pois, devido à inflação em pa-
íses do Oriente Médio, dobraram os preços dos alu-
guéis e dos alimentos.
Senhor, sabemos que não te agrada quando mulhe-
res e crianças libanesas são abusadas por homens 
que se sentem frustrados com as condições econô-
micas. Por favor, proteja-os. 
Pai, dê sua paz e sabedoria às mulheres cristãs na 
Arábia Saudita que vivem em comunidades restriti-
vas onde não podem declarar sua fé. 
Senhor, encoraje e dê da tua esperança às famílias 
deportadas do Oriente Médio à medida que são inte-
gradas em outros países. 
Pai, alcance as mulheres sírias que vivem em cam-
pos de refugiados há 11 anos. Use os programas Mu-
lheres de Esperança (ME) para ajudá-las a encon-
trarem esperança em ti. 
Deus, cuide das viúvas do Oriente Médio que ganham 
salários baixos e não são ajudadas por suas famí-
lias. Fortaleça essas mulheres. 
Pai, fortaleça os doentes no Oriente Médio com 
seu poder e traga cura espiritual e física, pois 
eles não conseguem comprar medicamentos de-
vido à inflação de 300%. 
Pai, cinco mil mulheres são mortas anualmente no 
Oriente Médio “por honra”, mesmo quando são víti-
mas de agressão sexual. Deus, traga uma mudança da 
mentalidade cultural para acabar com essa atrocidade. 
Senhor, fortaleça os casamentos cristãos na Ará-
bia Saudita. Incentive os homens a resistir à ten-
tação e a serem líderes fortes e piedosos em suas 
famílias e igrejas. 

Senhor, dê criatividade à nossa equipe do Ministério 
Árabe para usarem as várias ferramentas de mídia 
para alcançar mulheres perdidas e solitárias. 
Deus Todo-Poderoso, dê a tua provisão para as mu-
lheres rurais na Tunísia que enfrentam o desemprego 
e a pobreza. Dê sabedoria aos líderes influentes para 
abordar os problemas e encontrar soluções viáveis. 
Deus, leve as mulheres do Oriente Médio, que estão 
na prisão, a encontrar Cristo e sua liberdade. Aju-
de-as a encontrar sua verdadeira identidade nele. 
Pai, construa relacionamentos novos e profundos 
entre as mulheres do Oriente Médio e o Senhor. Per-
mita que nossa equipe veja o fruto de seu ministério 
e as encoraje com sua sabedoria e misericórdia. 
Senhor, proteja as novas igrejas que ministram às fa-
mílias deportadas nos países do Oriente Médio. Ajude-
-as a compartilhar o evangelho de forma eficaz. 
Deus, oramos pelas mulheres do Iêmen que en-
frentam violência por causa de algumas crenças 
culturais. Leve os participantes em igrejas secretas 
a compartilhar com outros sobre a liberdade que 
encontraram em Cristo.
Pai Celestial, por favor, levante homens no Iraque 
para serem defensores dos direitos das mulheres. 
Traga mudanças que ofereçam empregos justos e 
diminuam a violência contra as mulheres. 
Deus, te agradecemos que depois de muitas restri-
ções, as plataformas de redes sociais do ME RTM 
foram retomadas na Arábia Saudita. Por favor, con-
tinue a protegê-las. 
Obrigada Pai, pelas mulheres na Argélia e no Mar-
rocos que estão ouvindo como são importantes 
para ti.  Aumente a vontade delas de te conhecer e 
mude suas vidas. 
Pai, ajude a equipe do ME RTM no Oriente Médio 
para que sejam embaixadoras eficazes que trans-
mitem o real significado do amor em Cristo. 
Deus Todo-Poderoso, liberte as refugiadas do Oriente 
Médio que estão presas em relacionamentos abusivos. 
Dê a elas a esperança e a liberdade que vem de ti. 
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