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Os Eゴistãos sempゴe koゴam paゴte de um povo ゲue Eanta.
Vemos isso no Antilo Testamento, espeEialmente nos
Salmos esEゴitos poゴ Davi, Asaph, Moisés e outゴos. 

Os EântiEos suゴlem em momentos de alelゴia, lゴatidão a
Deus e de Eomunhão, mas tamDém nas situações de
dikiEuldade, tゴisteza, doゴ, peゴseluição, aゴゴependimento de
peEados e de ações eゴゴadas. Até na pゴisão em Filipos,
Paulo e Silas estavam Eantando e louvando a Deus. 

Em tempos de Eゴise e de inEeゴtezas, é impoゴtante não
peゴdeゴ a EapaEidade de Eantaゴ. O EântiEo kaz Dem à alma,
as nossas emoções e sentimentos, assim Eomo à
Eomunhão Eom outゴas pessoas e, natuゴalmente, tamDém
expゴessa a nossa ké, nossa lゴatidão a Deus e nossa
expeEtativa do Euidado e da oゴientação divina. 

Passaゴemos tamDém essa Eゴise do Eovid-19, Eantando,
expゴessando nossas anlústias, medo, pゴeoEupação,
inEeゴtezas... Mas tamDém expゴessando a Eonkiança em
Deus. 

- Pゴ. Beゴtil



• Louvamos pela Miss Margareth e a voluntária Ivanete
que continuam a ajudar enfermos e famílias em Manaus; 

• “poiamos o Projeto “piaí, a I”NU, O Café Grão de
Mostarda e a I”N que tem abençoado projetos sociais e
famílias necessitadas com legumes, verduras e frutas
abundante. Em abril, além de receber doações de
legumes para os seus projetos, a I”N intermediou
doações, conectou igrejas e ONGs; assim fizemos entrega
a 12 instituições: Creches e orfanatos, Lares de Idosos,
Clínicas de Recuperação e de Treinamento, comunidade
ajudada por uma igreja; e para o Projeto de distribuição
de marmitas aos moradores de rua em SP-“”C. Louvamos
a Deus porque vidas têm sido alcançadas e retiradas das
ruas através dessas ações.

SOS Covid - Brasil





• Continuidade do Programa SOS COVID-19 de
Distribuição “limentar a centenas de crianças e famílias
em situação de necessidade não só nesta nação, como em
Timor Leste. Que cada um que recebe o alimento sinta-se
cuidado por Deus e conheçam Jesus o Salvador;

SOS Covid - Iedoeésia



• Em parceria com várias ONGs locais, oferecemos
atendimento as vítimas da tempestade e enchentes
ocorridas nos dias 3-4 de abril em Timor Leste e Oeste
com distribuição de refeições, cestas básicas, utensílios
de cozinha, colchões e consolo as famílias.
“lém de varios doadores, uma professora ofertou o valor
das inscrições de suas aulas online para este
atendimento. LOUV“MOS a Deus pelos irmãos que
contribuíram financeiramente e oraram por essas ações.

SOS Covid - 
Tidor Leste e Oeste





• ”enção e milagre de Deus na vida de empresários e
mantenedores; por saúde e renovação de forças para que
eles e seus familiares sejam guardados na crise
epidêmica e econômica, e que 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; 

• Pelas pessoas atendidas pela “ME/Rede SOS; que haja
salvação, edificação de vidas e fortalecimento da igreja
local.

• Profissionais de saúde e profissionais em serviços
essenciais; que em meio as dificuldades permanecem
cuidando da população com dedicação; 

Cladedos juetos!



•Que as autoridades, em temor a Deus, ajam com justiça
e retidão; e que haja paz e prosperidade para o povo,
imigrantes e refugiados; 

•Que a população tenha temor a Deus e disciplina; que os
casos de covid19 e variantes venham a diminuir; 

•Que pacientes de covid e enfermos de várias doenças
sejam curados; oremos pela cura da “na Maria Cirino (em
tratamento de saúde), Ivanete e família, por Maria Rita
filha do Eduardo (tratamento dermatológico) e por todos
os obreiros e colaboradores da “ME que estão lidando
com enfermidades na família;

•”ases SP e MG que estão trabalhando em home office. 

 



Projeto de auto susteeto
eos cadpos

• Loja de Frutos do Mar: pela consolidação do projeto
mesmo diante da crise econômica e isolamento social.



• Família “-S. Sabedoria para “ conduzir os estudos,
ministério e liderança; pela proteção na saúde da família
em meio a pandemia; pela comunidade onde vivem. 

• Família F. “ família conseguiu sair do país que estava
em situação turbulenta, peça a Deus direcionamento para
o ministério deles. Pelo casamento do “ que se aproxima.

• Casal E: De férias no ”rasil, oremos: pela saúde, tempo
com familiares, ministrações nas igrejas, reuniões e
comunhão com pastores e líderes.

• Família I.: Oremos pelo J que está se recuperando da
COVID e pela esposa e filhos que, estão graças a Deus,
estão negativos. Que o Senhor abençoe os novos projetos
em duas regiões do país, que Ele oriente cada detalhe e o
Seu nome seja glorificado. “gradecemos o grande
livramento da família em meio a passagem do ciclone
tropical. Ore pelas ações de socorro emergencial às
vítimas que estão sendo executadas.

Obreiros brasileiros



• Família S-V: Pelos planos e projetos que o casal está
desenvolvendo. Por documentação para uma longa
permanência no país; pelas ministrações, treinamentos e
atividades na igreja local.

• Família 5: Produção de vídeos infantis para o alcance
crianças e seus familiares; oremos pelo ministério do
casal na região onde moram; por mais parceiros e por
proteção do casal e suas filhas.

• Família ”: Pela saúde da C na gestação da “udrey. Por
mais mantenedores para o Projeto da Casa da Esperança,
para: manutenção, aluguel e alimentação de 140 crianças
atendidas; que os aconselhamentos possam trazer
restaurações nos corações das crianças machucadas. 



Projetos e obreiros
locais

• Projeto Prata da Casa: Nossos obreiros locais fizeram
uma programação de Páscoa para as crianças de quatro
aldeias; oremos pelo fortalecimento do ぬPrograma Um
Ovo por Diaね; retomada da construção do Centro Juvenil
nas ilhas M que esteve parada devido ao período de
chuvas; por recursos para a construção, trabalhadores e
diminuição da Covid-19. 

• Continuidade dos projetos suspensos pelo isolamento
para que sejam restabelecidos de forma segura; 

• “ulas de futebol e computação que o ”eni está
ministrando, e Melissa Matemática e projeto infantil da
família ”. OREMOS pela saúde da Melissa na gestação do
bebê ぬTheophilus “lexander Davit".

• Projeto ”olsa Universitária – PRECIS“MOS de mais
mantenedores para o projeto que atualmente sustenta 9
jovens no Projeto ”olsa Universitária da “ME. Louvamos
pelos ministérios nas suas igrejas. Oremos pelo desafio
dos estudos; por crescimento na comunhão com Deus e
no Senhorio de Cristo.  



•Obreiros locais - Que sejam fortalecidos no Senhor
(Ef.6:10-14), sejam protegidos na saúde e tenham
sabedoria, que haja frutos que permanecem. 

* Participe da ajuda emergencial as comunidades do Timor
Leste e Indonésia que sofrem com chuvas.





Queridos irmãos, 

no dia 24 de maio, faremos um mutirão de oração pelas
crianças do sudeste asiático. Serão 24 horas sem cessar
por essas vidas! Fiquem ligados nos grupos de whatsapp
e e-mail para receberem mais informações.

Ud coevite especial
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