
Pai, oramos por mais abrigos cristãos no Brasil para 
mulheres e famílias que sofrem violência doméstica 
e abuso. Que sejam lugares seguros onde venham a 
conhecer Jesus. (Salmos 27:5)
Deus, dê sabedoria e criatividade às equipes regio-
nais dos Estados Unidos, pois desejam alcançar a 
nova geração com a esperança que há em Jesus. 
(Sl 78:4)
Senhor, por favor, levante mulheres piedosas na 
América Latina e no Caribe para liderar o ministério 
Mulheres de Esperança RTM. (Mateus 9:37)
Querido Pai, que a equipe Mulheres de Esperança 
RTM em Bonaire seja tão cheia do seu Espírito que 
traga verdade e encorajamento para as mulheres 
ao seu redor. (1 Tessalonicenses 5:11)
Deus, ajude as mulheres na Venezuela a equilibra-
rem seus orçamentos para que possam comprar 
comida para suas famílias, mesmo em meio à in-
segurança econômica que o país enfrenta. (Sl 32:8)
Senhor, a equipe do ME RTM no Paraguai deseja, 
com todo coração, crescer em sua sabedoria, pa-
ciência, amor e serviço e ser instrumento útil em 
suas mãos. Use a equipe para tua glória. (Rm 12:11)
Deus, te louvamos pelas pessoas fiéis no Canadá 
que oram todos os meses pelas necessidades do 
calendário de oração. (Colossenses 4:2)
Pai, em tempos de divisão política e hostilidade no 
Brasil, clamamos pela unidade em torno de Cristo. 
Que teu Filho seja o mediador de nossos corações. 
(Mateus 5:9)
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Palavra da

Queridos amigos,

Gostaria de compartilhar com vocês algumas notícias 
com um misto de emoções. Deus tem trabalhado em meu 
coração para ouvir seu chamado e seguir seu mover em 
direção a um outro ministério. Vou trabalhar num ministério 
que apoia a igreja perseguida. Terei a oportunidade de 
desenvolver alguns líderes incríveis da nova geração no 
seu trabalho e assistência global. 

Não dá pra expressar o quanto valorizo cada um de vocês 
e seus corações compassivos pelo sofrimento da mulher. 
Foi maravilhoso estar à frente deste poderoso ministério de 
mídia para alcançar as mulheres de todas as gerações ao 
redor do mundo para Cristo. 

A palavra do ano para o Mulheres de Esperança RTM 
é crescer. Nossas líderes regionais e nacionais estão 
comprometidas a plantar as sementes, regar as plantas, 
arrancar as ervas daninhas, a observar e esperar que Deus 
traga a colheita de esperança em Jesus para mulheres ao 
redor do mundo e através de gerações. 

Obrigada por suas fiéis orações,

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global

depósito bancário pix
Rádio Transmundial
CNPJ - 63.002.729/0001-17
Bradesco - Ag: 0451 - C/C: 52155-8
Itaú - Ag: 9293 - C/C: 10186-2

email
vendas@transmundial.com.br
CNPJ
63.002.729/0001-17

mulheresdeesperanca@transmundial.org.br

Mulheres de Esperança RTM

MulheresDeEsperancaRTM

@MulheresRTM

[11] 3017.6625
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Queridos,
Parece que ainda esses dias contava para vocês 
sobre a chegada de uma nova diretora global no 
ministério, a Dra. Peggy Banks, que assumiu a 
direção do então Projeto Ana em fevereiro de 2016. 
Ao longo desses anos, Peggy seguiu construindo 
Mulheres de Esperança sobre um sólido alicerce. É 
lindo ver o quanto o Senhor a usou para fortalecer e 
desenvolver esse ministério. Seu amor pelo Senhor 
e sua caminhada de intimidade com Ele tiveram um 
impacto direto em tudo isso. 
Sabemos que o Senhor tem planos, propósitos 
e tempos para todas as coisas. Assim, louvamos 
a Deus pelo tempo que Ele permitiu que a Peggy 
caminhasse conosco. Sua liderança clara nos 
abençoou grandemente. Somos gratas ao Senhor 
pelos propósitos que Ele teve para esse período 
da Peggy no ministério. Quanto crescimento 
experimentamos! E por fim, somos gratas pelos 
tempos perfeitos do Senhor. Escrevo com lágrimas 
de dor da despedida e de gratidão pelo novo tempo 
na vida da Peggy. Sem dúvida, ela será benção por 
onde passar. Oramos para que o Senhor continue a 
brilhar em sua vida e para Sua glória. 
Seguimos com os olhos fixos no Senhor para que 
mulheres de todas as idades ao redor do mundo 
conheçam a esperança em Cristo Jesus.
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, faça com que o ministério Mu-
lheres de Esperança RTM cresça e desenvolva-se 
em Bonaire. Dê sabedoria à equipe em seus papéis e 
as ajude a levar pessoas a Jesus. (Salmos 37:5)
Pai, envie seus filhos para consolar e encorajar os 
idosos do Uruguai que enfrentam a solidão e a de-
pressão. (Sal. 71:9, 18)
Senhor, oramos para que os líderes no Brasil ofere-
çam boa assistência médica para as mulheres que 
precisam de cuidados especiais. (1 Tm. 2:1-2)
Obrigado, Senhor, por permitir que as mulheres nas 
prisões do Paraguai, que estão no sistema semia-
berto, venham à sede do Mulheres de Esperança 
RTM para participar de estudos bíblicos e treina-
mento. (Sl 90:17)
Senhor, dê sabedoria às novas parcerias ministeriais 
da “RTM Canadá” que serão lançadas em 2023. Que 
elas sejam bem-sucedidas em ministrar às vidas de 
mulheres em todo o mundo e levá-las a conhecer a 
Cristo. (Isaías 52:7)
Obrigado, Deus, porque as mulheres do Uruguai 
encontram informação, encorajamento e salvação 
através dos programas Mulheres de Esperança. 
(João 3:16)
Senhor, que a equipe regional dos EUA te busque com 
amor e obediência. E, à medida que te buscam, o Senhor 
as guie e dirija seus passos no ministério. (Rm 12:2)
Pai, dê força, encorajamento e bons empregos às 
mães solteiras nos países latino-americanos que 
lutam todos os dias para cuidar de suas famílias. 
(Êxodo 15:2)
Querido Senhor, oramos para que nossas mulheres 
brasileiras tenham fome e sede de ti. (Sl. 42:1-2)
Senhor, permita que nossa equipe no Paraguai ex-
panda, com novas tecnologias, o alcance de seus 
calendários de oração. Obrigado por seus grupos de 
oração em espanhol e alemão que têm usado diaria-
mente o calendário para intercederem. (1 Tessaloni-
censes 5:16-18)

Pai, oramos para que os milhares de trabalhadores 
migrantes que vêm para o Uruguai em busca de um 
futuro melhor, voltem-se ao Senhor para que su-
pras suas necessidades. (Fp 4:19)
Deus Todo-Poderoso, que as meninas e mulheres da 
Guatemala venham a conhecê-lo e encontrem suas 
identidades em Cristo. Que elas saibam que em ti 
são amadas, perdoadas e valiosas. (Gálatas 3:26-28)
Pai Celestial, pedimos que dês forças a todas as 
mulheres de Bonaire que estão se sentindo cansa-
das. (Isaías 40:29)
Deus, nossa oração é para que as mulheres de to-
das as gerações o conheçam e o sigam. Inspire lí-
deres e voluntários da nova geração para trabalhar 
com nossas equipes globais. (Joel 1:3)
Pai, oramos para que as jovens da Argentina tenham 
uma caminhada significativa com Jesus. Use seu 
povo para alcançá-los com o evangelho. (João 10:10)
Senhor, te louvamos porque o livro devocional “En-
contros de Esperança” tem sido usado em muitos 
grupos de mulheres no Brasil. Que mais igrejas o 
utilizem.(Sl.119:105)
Deus, te damos graças porque nossa equipe do Pa-
raguai experimentou um crescimento de 25% no 
alcance de novas mulheres e pôde levar as boas 
novas do evangelho a elas. (1 João 5:4)
Livra as jovens no Uruguai que estão envolvidas 
com o uso e venda de drogas. Senhor, afaste elas da 
devastação do pecado e do crime. (Sl 68:20)
Pai, oramos para que a equipe Mulheres de Espe-
rança RTM no Paraguai organize uma equipe de 
mulheres sábias e amorosas para o ministério pós-
-prisão e acompanhamento. (1 Cor. 3:9)
Senhor, dê sabedoria, criatividade e orientação do 
seu Espírito à equipe do Uruguai na produção dos 
roteiros dos programas Mulheres de Esperança. 
(Gálatas 5:25)
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