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O mês de janeiro acabou e o mundo continua na expectativa da vacina contra o Covid-19, mas nossa esperança está no 
Senhor que fez os céus e a terra, nEle depositamos nossa confiança e orações. Graças a Deus podemos dizer " Até aqui 
nos ajudou o Senhor". Portanto, continuamos levando essa esperança aos que estão sofrendo nessa pandemia. 
Homens, mulheres, crianças, idosos que precisam de alimento, cura, consolo e principalmente da Palavra que traz VIDA.  

 

"Eu sou o pão da vida". (Jo.6.35, 57) 
As necessidades do mundo são extremas. Milhares de pessoas tem fome física, mas principalmente tem fome espiritual.   
Bem-aventurados são aqueles que recebem o Pão que desceu do céu. "Quem de mim se alimenta por mim viverá." 
Saciados e satisfeitos pela vida de Deus, temos a missão de oferecer o Pão da vida a todos. Na comunicação da 
Palavra, na vida de testemunho e nas doações.  
A vida sobrepuja a morte, a vida, traz saciedade, a vida nos faz comunicar a vida.  (Durvalina Bezerra) 
 

SOS COVID MANAUS 

         
 

• Em parceria com a missionária Margareth Yurie da AME AMAZONAS e a voluntária Ivanete, temos acompanhado 
o sofrimento de nossos irmãos e de toda a população de Manaus. Somos gratos a Deus e a cada irmão que tem 
contribuído para a compra de cilindros de oxigênio, consolo, muita oração e alimento para profissionais de saúde e 
familiares que ficam nas portas dos hospitais a espera de atendimento. 
Oremos pelos servos do Senhor que prestam os atendimentos, muitos contraíram covid, mas outros, mesmo 
exaustos, permanecem na linha de frente. Oremos para novo envio de cilindros de oxigênio, pela entrega de sopas e 
arepas. Há milhares de pacientes de covid que não conseguem internação nos hospitais, estão com os pulmões 
comprometidos, sem conseguir respirar, precisando de oxigênio. Os cilindros podem definir a sobrevivência ou não 
dos pacientes. Continuemos a orar por todos os enfermos e pela situação em Manaus: pelos pacientes de covid, 
familiares da Ivanete, a Olguimar e Caio que estavam em situação crítica, por Vitória esposa de Caio, pela Yurie e 
esposo que estão doentes; 

• OREMOS por Lena, uma missionária que se voluntariou para nos ajudar em Manaus;   

• OREMOS pela compra de mais cilindros de oxigênio bem maiores na semana que vem, os valores estão cada vez 
mais alto e mais difícil de encontrar em Manaus chegando a 3 e até 4 vezes mais do preço normal. LOUVAMOS a 
Deus pela dos doadores muito generosos que possibilitaram o envio de cilindros de nova remessa para Manaus e 
para a região de São Gabriel de Cachoeira, no interior do Amazonas, que nos solicitam ajuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOS ENCHENTES MEDAN 

 
• Louvamos a Deus pelos doadores que, em cooperação AME com a Igreja Petra e GPI estão abençoando o SOS 

ENCHENTE. Que haja continuidade de ministração emocional e espiritual. Louvamos a Deus pela distribuição de 
alimentos, kit de higiene, limpeza das casas, ministração da Palavra para as vítimas. 

• LOUVAMOS a Deus pela vida dos doadores brasileiros e de Singapura que nos capacitaram a realizar o SOS 
Enchentes Medan, 

 
 

PROJETO DE AUTO SUSTENTO NOS CAMPOS 
  

 
Loja de Frutos do Mar: OREMOS pela solidificação do projeto de auto sustento que visa suprir as necessidades dos 
campos, pois diante da crise e isolamento vem enfrentado muitos desafios. 
 

ESTRATÉGIAS PARA MINISTRAÇÃO DA PALAVRA NO ISOLAMENTO 

• Por sabedoria divina na ministração da Palavra de Deus para edificar pessoas, levando-as viver a verdade bíblica e 
resplandecerem como luz na crise pandêmica;  

• Que o Senhor conceda aos seus servos discernimento e estratégias para ministrar no isolamento de forma eficaz e 
adequada a conjuntura atual;  

• Que a unção do Senhor seja abundante sobre os obreiros e eles achem graça diante das comunidades onde estão 
servindo;  

• Que os obreiros, suas famílias e seus amigos sejam guardados e protegidos pelo Senhor; 

• Que as portas que o Senhor tem aberto nos campos continuem abertas para a pregação das boas novas de 
salvação e vida eterna.  

 
 

OBREIROS BRASILEIROS 

• Família A-S. Por sabedoria para A... conduzir os estudos, pela vida pessoal e pelos jovens que estão sendo 
capacitados através de estudos; pela proteção e saúde da família e comunidade onde vivem;  

• Família F. Que o Senhor os guarde e dê livramento, pois estão passando por um momento de grande preocupação. 
Pela situação em M**m* e a nossa querida família F que estão lá, para que Deus os livre, dê sabedoria e 
discernimento diante do momento que estão vivendo. Que o Senhor guarde todos os amigos e comunidade. 

• Casal E: Louvamos a Deus pela vinda do casal ao Brasil para tratamento de saúde. Oremos para que seja um tempo 
de renovo. 

• Família I.: Pelo tratamento de saúde do J, que estava com problemas renais. Que o Senhor oriente os médicos, a 
medicação usada tenha bons resultados e seja minimizado os efeitos colaterais. 

• Família S-V: Pela saúde da família; eles conseguiram a renovação do visto, porém quando estavam voltando para 
casa, a bolsa da S foi roubada com os passaportes, documentos e celular. Oremos para que encontrem os 
documentos, que seus dados pessoais sejam protegidos e que eles confiem que Deus está no controle disso 
também. Pelas ministrações e treinamentos para os obreiros locais e bolsistas e para a produção e ministração nos 
vídeos de futebol para os pais treinarem com seus filhos. 

  



 
• Família 5: Pelo ministério de produção de vídeos infantis da Família 5, que alcancem muitas crianças (e adultos). 

Conheça o trabalho: https://youtu.be/gJxtt4u_Ayk. Oremos por proteção sobre suas filhas e ministério. 

• Família B: Pela saúde do casal e pela gravidez da C. Louvamos a Deus pelo ministério Casa da Esperança que 
atende mais de 100 crianças com ensino da Palavra, reforço escolar, música, informática. LOUVEMOS a Deus pela 
vida dos obreiros que estão treinando obreiros locais e bolsistas com discipulado, aulas bíblicas, treinamento de 
aconselhamento e de evangelismo. 

 

PROJETOS E OBREIROS LOCAIS 

• OREMOS pela continuidade dos projetos e ministérios suspensos por isolamento, e que, pela orientação do Senhor 
sejam restabelecidos de forma segura, pois não há porta fechada para o Senhor Deus;   

 
• Projeto Prata da Casa com distribuição alimentar, Programa Um Ovo por Dia. Oremos pela retomada da construção 

do Centro Juvenil do Projeto Prata da Casa nas ilhas M que esteve parada devido o período de chuvas. OREMOS 
pedindo a Deus trabalhadores, recursos para a mão de obra e materiais de construção; OREMOS pela diminuição da 
contaminação da Covid-19 para que não seja necessário o retorno ao isolamento social;  

• Projeto Bolsa Universitária - Oremos para que Deus levante patrocinadores para o projeto, pois não teremos como 
manter as bolsas para o próximo semestre que se inicia em março. Que os bolsistas cresçam na comunhão com 
Deus, na santidade, na dedicação com as tarefas, no cuidado com outros menos afortunados, em gratidão pelos 
cuidados do Senhor, aos irmãos e obreiros da AME.   

• Pelo fortalecimento da fé dos nossos irmãos para que não sejam seduzidos por bem-estar, conforto e prazeres da 
vida, afastando-se da fé. 

• Obreiros locais - Que sejam fortalecidos no Senhor (Ef.6:10-14), que permaneçam firmes, sejam protegidos na 
saúde, tenham sabedoria e graça, e fruto que permaneça. 
 

PROGRAMA SOS COVID- 19 

• SOS COVID – BRASIL -Distribuição de marmitas e ministração da Palavra pelo diácono Leo da Igreja Canaã e 

amigos, às pessoas em situação de rua, em cooperação com IB Miss. de Rib. Pires e logo com a IB das Nações; 

• Distribuição de legumes e frutas do Projeto Apiaí iniciativa do Pr Robert Koo da igreja cristã chinesa e financiado pela 

IBNU  

• SOS COVID – NOS CAMPOS – Oremos isolamento que vem aumentando em vários países. Oremos pelo pastor de 
uma das igrejas apoiadas, que perdeu sua esposa com Covid.  

• Pela continuidade do Programa SOS COVID-19 de Distribuição Alimentar a centenas de crianças e famílias em 
vários países, para que cada um que recebe o alimento sinta-se cuidado pelo amor de Deus na sua necessidade 
física-material e, os que ainda não conheçam o Salvador, tenham a oportunidade de receber a Jesus como o Senhor 
de suas vidas; 

• Que Deus abençoe física e financeiramente os mantenedores, para que eles tenham condições de permanecerem 
fiéis a Deus e o nome do Senhor seja glorificado na vida de muitos povos, línguas e nações; 

• Pelos empresários que tem compromisso com a obra para que, apesar da crise, permaneçam fiéis em investir no 
reino de Deus e, de forma especial, Deus abençoe seus empreendimentos para que o nome do Senhor seja 
glorificado; 

• Pelas pessoas que estão sendo atendidas alcançadas pelo discipulado, cuidados de forma integral, e por todos os 
envolvidos, e obreiros para que continuem a discernir a direção do Espírito Santo; 

• Que o Senhor continue a acrescentar o número de salvos em todo lugar, e a Igreja seja edificada. 

• Pelos irmãos da Igreja Sofredora para que perseverem em meio de sofrimento e na perseguição sejam cheios da 
sabedoria de Deus e continuem firmes na fé (Salmos 94:14). Não cansemos de interceder e de nos envolver em prol 
delas para que haja alívio, e que os perseguidores venham a ver a Luz da Verdade; 



 

• Oremos por mais obreiros, (Mateus 9:38) voluntários e profissionais, apoiadores, mantenedores, intercessores, 
divulgadores e representantes junto à AME para servir a Deus; 

• Louvamos a Deus pela vida dos doadores que nos possibilitaram alimentar tantas famílias desde março de 2020 até 
dezembro, CLAMAMOS para que Ele levante novos doadores para a continuidade do PROJETO SOS COVID-19.  
 

 

 
 

 BRASIL 

• Pelos novos prefeitos, governantes, presidentes e todas autoridades do nosso país, dos países de campos 
nossos, e onde há a pandemia, que tenham temor a Deus e orientação divina para governar com responsabilidade, 
de forma honesta e justa para todos de forma que haja paz, prosperidade e sustento para todo o povo, como 
também para imigrantes e refugiados; 

• OREMOS pela proteção da saúde dos ribeirinhos; pela misericórdia de Deus sobre o Amazonas, Acre, Roraima, 
Rondônia, Pará e todo o país, para que haja queda dos casos de covid19; 

• Pelas autoridades para que haja sabedoria e disposição para lidar com as crises de saúde, econômica, social e 
política com justiça e honestidade; 

• OREMOS pelas bases SP e MG que estão trabalhando em home office. 
        

 

SAÚDE 

• Pelo temor e disciplina das populações na observação dos protocolos para evitar a proliferação do vírus e a 
segunda onda; 

• Pelos que estão enfermos de várias doenças, pelos pacientes de covid que sejam aliviados e curados com 
tratamento eficaz;  

• Pelos profissionais e cuidadores de saúde que sejam a cada dia capacitados e dedicados; atendam com compaixão, 
tenham suas forças renovadas e sejam guardados de contaminação e bem como seus familiares; 

• Pela cura da Ana Maria Cirino que está iniciando tratamento médico hospitalar; 

• Pelo tratamento médico de Maria Rita filha do Eduardo. 

• Pela saúde pastor Paulo e por todos que estão no campo, nas bases, e colaboradores da AME.  

• Pela orientação de Deus para a medicina realizar o combate eficaz da epidemia; 
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