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Diretora Global

Esta é a confiança que temos ao nos
aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma
coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que
pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.
1 João 5:14,15

Queridos amigos,
Temos a certeza da salvação quando nos entregamos a Jesus.
Também temos a certeza de que Deus ouve nossas orações,
e o que Ele pede, é que tenhamos fé – fé para acreditar que
o que a Bíblia diz é verdade. Se permanecermos na Palavra
de Deus, podemos conhecer a verdade que nos liberta para
crer que Deus ouve nossas orações.
Ao encerrar 2022 e comemorar 25 anos de ministério
no mundo, estou muito feliz em compartilhar que vamos
contar algumas novidades no nosso calendário de oração
mensal. Queremos manter vocês informados sobre tudo
o que está acontecendo no Mulheres de Esperança RTM
e vamos usar este espaço para isso – o que significa
que, futuramente, não vou mais escrever esta carta.
Esse espaço será usado por outras pessoas que vão
compartilhar novidades para que vocês fiquem beminformados e conectados com ME RTM.
Obrigada por sua compaixão pelas mulheres ao redor do
mundo e por compartilhar a esperança que temos em Jesus.
Nele nossos corações se alegram,

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
CNPJ
63.002.729/0001-17
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26

Palavra da

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.
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Hope Alive (Esperança Viva) é uma nova iniciativa
na Nigéria para alcançar mulheres em áreas de
conflito, que perderam seus maridos, empregos e
casas. Que os cristãos ali apoiem este ministério e
mantenham a visão viva e forte.
Senhor, oramos pelos ouvintes do ME nas áreas do
Mali ocupadas por extremistas religiosos. Como o
programa não é proibido, alguns militantes o sintonizam, oramos para que seja um instrumento que
fale ao coração.
Pai, por favor, equipe a estafe do ME RTM no Gabão
com tudo ela precisa para ministrar às necessidades espirituais e físicas das mulheres de lá.
Pai, traga estabilidade, fidelidade e paz às famílias
da Costa do Marfim. Muitas mulheres casadas enfrentam dificuldades por causa da infidelidade e da
poligamia.
Deus misericordioso, que tua presença seja uma
realidade para os idosos da África Ocidental, que
são abandonados por seus filhos. Pai, mobilize esses filhos para fazerem o que é certo.
Deus Pai, por favor, intervenha na vida das mulheres liberianas para que recebam as promoções e
empregos de alto escalão para os quais estão preparadas e qualificadas.
Deus, pedimos que nas eleições de 2023 da Nigéria,
o Senhor leve o povo a votar em líderes que abraçam o reino de Deus.

Caixa Postal 18113 – São Paulo, SP - CEP 04626-970
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por favor, ore pelos seguintes pedidos

Palavra da

Queridos,

Coordenadora

Esse ano tem sido um tempo de celebração e muita
novidade por aqui. Em janeiro, começamos as
comemorações dos 20 anos de ministério no Brasil
com o lançamento do livro “Encontros de Esperança”.
Em maio, nós tivemos a segunda edição do podcast
“Mamma Mia”, e, em setembro, iniciamos a segunda
temporada do “Mulheres de Esperança” que ganhou
uma nova integrante: a Fabiana Silva. O programa
está com o mesmo conteúdo de sempre e com muito
mais dinamismo.
E não é só o Brasil que está em festa: o ministério
ao redor do mundo está celebrando! Em novembro
completamos 25 anos no globo! Não é incrível?
O trabalho tem crescido lindamente em diversas
regiões! E como a Peggy mencionou em sua carta,
você vai poder acompanhar de perto as novidades
do nosso trabalho.
Entre os nossos motivos de gratidão, cada um de
vocês tem um espaço único. Vocês fazem parte
dessa história. Por meio de sua compaixão, orações
e contribuições, mulheres no Brasil e no mundo
estão sendo tocadas, transformadas e encorajadas.
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria
e paz, por sua confiança nele, para que vocês
transbordem de esperança, pelo poder do Espírito
Santo.” Romanos 15:13
No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Pai, conceda favor à nossa equipe que se esforça
para desenvolver unidade e parcerias entre o ministério Mulheres de Esperança RTM (ME RTM) e as
igrejas na Costa do Marfim.
Em algumas sociedades, as viúvas são obrigadas a
se casar com os irmãos de seus falecidos maridos.
Senhor, defenda e cuide dessas mulheres.
Muitas mulheres nos campos de refugiados da Nigéria receberam bíblias e rádios. Senhor, encoraje-as
a ouvir diariamente o programa Mulheres de Esperança (ME) e traga-as para perto de ti
Pai, pedimos que os que cometem assassinatos rituais na Libéria sejam detidos e punidos. Proteja o
povo desta nação, e traga sua paz e esperança.
Algumas religiões e seitas estão usando a situação
de pobreza na República Centro-Africana para tentar conquistar o coração do povo. Pai, abra as portas
de provisão para os cristãos nesta nação.
Senhor, dê sabedoria à equipe do ME RTM no Mali
para responder as perguntas das mulheres a quem
ministram. Que elas dependam de ti.
Pai, que o evangelho transforme os cristãos que vivem
em Camarões, de maneira tal, que eles queiram compartilhar a mensagem de salvação com todos ao redor.
Senhor, que a igreja no Gabão se levante para orar
por sua nação a fim de que cesse toda a injustiça,
crime e o paganismo. E que a igreja se apresente
santa e irrepreensível aos teus olhos.
Deus, mude o coração dos pais que seguem tradições e vendem suas filhas em casamento.
Pai, faça justiça a todos os presos injustamente em
toda a Libéria. Que a tua esperança e paz os ajude
em seu sofrimento.
Senhor, encoraje e aumente o zelo de nossas equipes em toda a Nigéria. Levante voluntários para
traduzir o calendário de oração em muitos dos 500
dialetos desta nação.
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Deus, oramos pela mobilização de recursos financeiros e pela criação de atividades geradoras de
renda para muitas mulheres na Costa do Marfim
que vivem em situações financeiras instáveis.
Deus Todo-Poderoso, oramos pelas pessoas que estão passando fome por causa da guerra e da impossibilidade de colheita em partes do Mali.
Pai Celestial, oramos para que o Espírito Santo traga a unidade completa do corpo de Cristo entre as
igrejas no Gabão.
Senhor, livra a nação e o povo de Camarões do mal.
Que as pessoas sejam libertas em nome de Jesus.
Certas práticas ocultas na África, como sacrifícios
humanos, resultam na morte de mulheres. Pai, coloque um fim a essas práticas malignas!
Senhor, oramos para que as adolescentes e as jovens na Libéria confiem em ti e esperem no Senhor.
A violência no Norte e em outras partes da Nigéria
desabrigou muitas mulheres, incluindo viúvas. Pai,
use os oficiais a tomarem medidas contra a essa
agitação nociva.
Senhor, dê sabedoria à nossa equipe ME RTM na
Costa do Marfim, pois deseja criar grupos de ouvintes nas áreas rurais do país.
Santo Deus, oramos para que manifeste o teu poder
para destruir altares satânicos, fortalezas e falsos
deuses no Gabão.
Senhor, oramos pelo número crescente de viúvas e
órfãos devido ao conflito no Mali. Dê a tua esperança e segurança a eles.
Pai, te agradecemos pelas mulheres que são salvas
por meio do ministério ME RTM em Benin.
Deus, dê sabedoria aos pais na Libéria para criar
seus filhos com um sentimento de admiração, respeito e temor por ti, por teu poder e tua santidade.

