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"Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo
Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o
ministério." I Timóteo. 1.12

É um grande privilégio ser chamado, escolhido por Deus
para exercer o ministério sagrado. Não há em nós
qualificação apropriada para atender ao desígnio divino,
mas Aquele que chama qualifica

 Paulo diz: "...me fortaleceu" me tornou apto, para atender
seus propósitos soberanos. Cabe ao chamado ser um
servo fiel, agradá-lo em tudo e cumprir o chamado,
servindo a igreja - o Corpo vivo de Cristo.
 

 - Margaretha A.
 



Consternados com a crise da Covid e agravamento da situação
em SP e Grande ABC, lançamos o SOPRO DE ESPERANÇA, um
pequeno centro de ajuda para empréstimo de cilindros de
oxigênio, para pacientes de covid-19 que não conseguem
leito nos hospitais. 
O projeto é desenvolvido na Igreja Batista das Nações em
Santo André e SP, com o apoio da AME Amazonas e a Ivanete,
coordenadora do Centro de Ajuda e a AME-SOS Global que
emprestará os cilindros. 
Damos instruções sobre exercício respiratório para aliviar os
sintomas; entrega de pequenos insumos; e ajuda alimentar
para famílias de pacientes em situação de necessidade.
Grande parte dos cilindros foram adquiridos por ofertas de
membros e amigos da IMeL Diadema, que continuará a dar
apoio pontual conforme necessidade. 

 



• Louvamos pela restauração da saúde da Miss Margareth
Yurie e da voluntária Ivanete, que continuam a ajudar
enfermos e famílias em Manaus; 

• Agradecemos a Deus que nos deu condições de enviar
remédios, multivitaminas, máscaras com filtros, luvas e
cremes para os pés para Manaus. 
ROGAMOS A DEUS para que as pessoas sejam ajudadas e
curadas pelo toque do Senhor, e que a doadora seja
abençoada multiplicadamente;

• Glorificamos pelo Sopão nas UBS em Manaus que a
irmã Lena e irmãos da igreja distribuíram. Oremos pelas
pessoas que foram atendidas.

SOS Covid - Manaus



• Apoiamos o Projeto Apiaí, a IBNU, O Café Grão de
Mostarda e a IBN para abençoar projetos sociais e
famílias necessitadas com legumes, verduras e frutas
abundante e a IBN que intermedia as entregas e une
igrejas e ONGs. Entregas de marmitas aos moradores de
rua em SP. E parceria Sopro de Esperança.

SOS Covid - Brasil



• Continuidade do Programa SOS COVID-19 de
Distribuição Alimentar a centenas de crianças e famílias
em vários países; que cada um que recebe o alimento
sinta-se cuidado por Deus e conheçam Jesus o Salvador;

SOS Covid - nos campos



• Benção e milagre de Deus na vida de empresários e
mantenedores; por saúde e forças para que eles e seus
familiares sobrevivam a crise epidêmica e econômica,
permaneçam fiéis ao Senhor;

• Quebrantamento e avivamento das nações; por novo
nascimento e multiplicação dos salvos em todos os
lugares; pela operação do Espírito Santo na vida das
pessoas que estão sendo alcançadas;

• Irmãos da Igreja Sofredora para que sejam fortalecidos
e perseverem em meio de sofrimento; 

• Todas as pessoas atendidas pela AME /SOS, que os
frutos permaneçam, almas salvas, edificação de vidas, e
fortalecimento de igrejas locais;

• Profissionais de saúde e pelos que atuam em serviços
essenciais; que em meio as dificuldades permanecem
cuidando da população com zelo; por todos os enfermos
do país; 

Clamemos juntos!



• Que todas as autoridades constituídas tenham temor a
Deus, recebam orientação divina para governar com ética,
honestidade e justiça; que haja paz, sustento e
prosperidade para o povo, imigrantes e refugiados; 

• Para que a população tenha temor a Deus e disciplina;
por queda dos casos de covid19 e variantes;

• Pacientes de covid e enfermos de várias doenças para
que sejam curados; oremos pela cura da Ana Maria Cirino
( em tratamento de câncer), Ivanete e família, por Maria
Rita filha do Eduardo (tratamento dermatológico), por Pr.
Paulo e por todos os obreiros e colaboradores da AME
que estão lidando com enfermidades na família;

• Bases SP e MG que estão trabalhando em home office. 



Projeto de auto sustento
nos campos

• Loja de Frutos do Mar: Solidificação do projeto e
desafios diante da crise econômica no isolamento
pandêmico.



• Família A-S. Sabedoria para A... conduzir os estudos e
ministério; por sua liderança e liderados; pela proteção na
saúde da família e comunidade onde vivem;

• Família F. A família conseguiu sair do país que estava
em situação turbulenta, peça a Deus direcionamento para
o ministério deles;

• Casal E: Louvamos pelo tratamento de saúde do casal no
Brasil, pela renovação de forças e tempo de renovo; 

• Família I.: Glorificamos pela saúde do J. e sua família.
Que o Senhor abençoe os novos projetos em duas regiões
do país. Que Deus oriente cada detalhe e o nome do
Senhor seja glorificado. agradecemos o grande livramento
da família em meio a passagem do ciclone tropical. Ore
pelas ações de socorro que estão sendo implementadas;

• Família S-V: Por documentação para uma permanência
longa no país; pelas ministrações, treinamentos e projetos
na igreja local e produção de vídeos de futebol;

Obreiros brasileiros



• Família 5: Produção de vídeos infantis para o alcance
crianças e seus familiares (assista ao material no canal do
Youtube Lili's team); oremos pelo ministério do casal na
região onde moram; por mais parceiros e por proteção do
casal e suas filhas.

•    Família B: Ministrações de nossos bolsistas no Projeto
Casa da Esperança do F-C, que atende crianças
moradoras da região de catadores de materiais para
reciclagem; oremos por saúde e gravidez da C 



Projetos e obreiros
locais

• Continuidade dos projetos e ministérios suspensos pelo
isolamento; por orientação do Senhor para que sejam
restabelecidos de forma segura, e que as portas
continuem abertas; 

• LOUVAMOS AO SENHOR DEUS grandemente pela
consagração do Natan como pastor júnior pela igreja
local. Rogamos ao Senhor que o use mais ainda para
alcançar e cuidar, edificar as almas, fortalecendo a igreja
local;

• LOUVAMOS A DEUS pelo início do Beni ensinando
futebol e computação, e Melissa Matemática e projeto
infantil da família B. OREMOS pela saúde da Melissa na
gestação do bebê “Theophilus Alexander Davit";

• Projeto Prata da Casa com distribuição alimentar,
“Programa Um Ovo por Dia”. Retomada da construção do
Centro Juvenil nas ilhas M que esteve parada devido o
período de chuvas; por trabalhadores e recursos para a
construção; pela diminuição da contaminação da Covid-
19;



• Projeto Bolsa Universitária – PRECISAMOS de mais
mantenedores para o projeto que atualmente sustenta 9
jovens no Projeto Bolsa Universitária da AME. Louvamos
pelas boas notas dos bolsistas e êxito nos cursos que
fizeram. Dois são envolvidos com suas igrejas. Oremos
pelo desafio do estudo online; por crescimento na
comunhão com Deus, na santidade e no Senhorio de
Cristo;

• Obreiros locais - Que sejam fortalecidos no Senhor
(Ef.6:10-14), que permaneçam firmes, sejam protegidos
na saúde, tenham sabedoria, graça diante da
comunidade onde servem e frutos que permaneçam. 



Em meio à luta contra o Covid-19, no dia 4 de abril, um
tufão atingiu o Timor Leste e a Indonésia causando
chuvas torrenciais, inundações e deslizamento de terra.
Até agora, cerca de 100 pessoas morreram e mais de 70
pessoas continuam desaparecidas.

O Timor Leste encontra-se em lockdown, o que dificulta
a ajuda. Mas, obreiros da AME em campo estão
trabalhando para atender os que precisam de
atendimento no país.

Agora, precisamos da
SUA ajuda!
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