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Uma discipula, chamada Dorcas; ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia (Atos 9:36). O que faz uma pessoa
ser notável, admirável? Nessa sociedade consumista as pessoas querem ser reconhecidas pela roupa de grife, pela
posição social, e pelo poder que exerce sobre as outras. No reino de Deus, a pessoa notável é aquela que faz falta quando
morre, porque viúvas, órfãos e marginalizados vão sentir a falta de sua generosidade, porque vão ficar em falta. Ao
ressuscitar Dorcas, Pedro apresentou-a especialmente as viúvas, (v.4) pois eram essas que choravam por ter perdido
àquela que delas cuidava.
A generosidade exige de nós a morte todo dia, quando doamos a vida, que renuncia ser notável pelos valores da
sociedade, e gera vida na doação, não só do que possuímos, mas do que somos. Uma vida que se entrega a Deus, a
serviço do outro. Fazemos falta hoje, na vida de alguém? Faremos falta amanhã? Quem sentirá a nossa falta? Quem
chorará por não poder mais contar com a nossa generosidade? Senhor Jesus, faze de nós discípulas e discípulos notáveis
por aquilo que somos e fazemos. (Durvalina Bezerra)

SOS COVID
As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto nos
concedeu...segundo as suas misericórdias. (Is.63:7)

BRASIL

Preparo das marmitas

Legumes Do Projeto Apiai

Cestas básicas

Cobertores Projeto
Intimidade

Remédios Manaus

Gratidão a Deus pela continuidade dos projetos e ações realizadas pela AME e parceiros no trabalho de:
❖ Nas noites geladas com frente fria polar do sul na semana passada, aumentamos o número de marmitas distribuídas,
como também, aumentamos a frequência de 3 noites para 4 noites, de maneira especial, para que não morram de fome e
frio.
❖ Distribuição de Marmitas a moradores de rua – Louvamos a Deus pelo aumento do volume de distribuição; clamamos
pelos desafios enfrentados pelo projeto que, mesmo diante de noites muito frias, riscos de violência, enfermidades em
membros da equipe, continua realizando a distribuição das refeições, agora 4 noite por semana, em cooperação com a
IBN e grupo do irmão Leo que distribuem marmitas preparadas pela cafeteria Grão da Mostarda; oremos por 5 pessoas
resgatadas das ruas e encaminhadas para clínicas de recuperação. Que cada vez mais o Senhor resguarde e abençoe os
irmãos da IBN, Irmão Léo e equipe, o Grão da Mostarda e mantenedores.
❖ Distribuição mensal de 1,8 toneladas de legumes para projetos sociais, instituições e famílias desempregadas,
doadas pelo grupo do Pr. Robert Koo da igreja chinesa de Washington Luís junto ao Projeto Apiai de pequenos
agricultores, doados pela IBNU- Pr. Sayão. A entrega é realizada por irmão Leo e sua equipe e o Departamento Social da
IBN (Igreja Batista das Nações).
❖ Distribuição pontual de cestas básicas (quando a AME recebe doação para esse fim); diante do aumento do número
de desempregados e muitos necessitados no país, oremos para que haja doações de cestas básicas para essas famílias.
❖ Entrega de cobertores a moradores de rua (nos meses de frio). Apoiamos o Projeto Intimidade, a IBN e o irmão Leo

que distribuem refeições, sucos e gorros de lã, confeccionados pela irmã Céliz, a pessoas em situação de rua. Diante do
anúncio de queda da temperatura clamemos a Deus por esta distribuição.
❖ A AME Amazonas está nos apoiando intensamente no programa SOS COVID de distribuições de ajuda aos
necessitados. AME tem apoiado o trabalho com a doação de remédios e vitaminas. A distribuição é realizada pela Miss
Margareth Yurie e a voluntária Ivanete para enfermos e refugiados em Manaus; também tem levantado apoiadores
financeiros para os Projetos da AME.
❖ Oremos a favor dos diversos projetos com parceiros locais no campo, entre estes, o que apoiamos com ajuda de cesta
básica para famílias. Devido a intensificação da carestia e necessidades básicas da população local, as demandas por
mais recursos vêm aumentando. Que possamos continuar a ajudar com suprimentos e que as pessoas de povos não
alcançados possam crer no salvador.
SUDESTE DA ÁSIA

Projeto “Um Ovo por Dia” Marmitas

Casinha de Estudos

Estudo sobre Oração

Alimentos para Idosos

Gratidão a Deus pela continuidade dos projetos de Distribuição Alimentar e pelos resultados alcançados; Oremos pela
ampliação dos projetos, por graça diante da comunidade local e mais recursos para a assiduidade das distribuições.
❖ Um Ovo por Dia - Agradecimento ao Senhor por nos capacitar a continuar com o projeto Um Ovo por Dia na Ilha Me. e
em vários projetos infantis da AME e de parceiros que são apoiados.
❖ Distribuição de marmitas a pessoas em situação de rua. As refeições são preparadas e distribuídas pela Mocidade da
igreja “Vitória”. Oremos pela ampliação da distribuição das refeições;
❖ Distribuição de arroz, ovos e peixes para idosos, pessoas inválidas, doentes, desempregados, projetos infantis de
casinhas de estudos (de parceiros apoiados). São adquiridos pela AME e distribuídas pelos obreiros da igreja “Vitória”.
❖ Oremos para que os resultados alcançados abram portas para a comunicação do evangelho da graça.
❖ Que Deus se manifeste nos corações dos líderes comunitários e de todos que recebem o alimento. Que sintam o
cuidado Deus e reconheçam o Senhor como Salvador.

CLAMEMOS JUNTOS
❖ Crianças do Brasil, da Ásia e do mundo: continuamos a orar por proteção, cuidados e auxílio de Deus.
❖ Pelo milagre de Deus na vida de empresários e mantenedores; por saúde e forças renovadas para eles e seus
familiares; por sabedoria para sobreviver a pandemia e a crise econômica; que prosperem e permaneçam fiéis ao
Senhor. Oremos pelo agir de Deus na economia, estabilidade do dólar e euro.
❖ Avivamento das nações: Por quebrantamento, novo nascimento e multiplicação dos salvos em todos os lugares; pela
operação do Espírito Santo na vida das pessoas que estão sendo alcançadas por mensagens de salvação.
❖ Igreja Sofredora: Refrigério sobre os que sofrem, por fortalecimento e perseverança em meio de aflição;
❖ Autoridades: Que em temor a Deus atuem com justiça e o povo, imigrantes e refugiados tenha paz e prosperidade.
❖ Profissionais de saúde e trabalhadores: Ânimo e renovação de forças; em meio as dificuldades eles continuem
cuidando da população com dedicação; pela saúde física e emocional dos profissionais, enfermos de Covid e familiares.
❖ População: Que tenha temor a Deus e disciplina; que os casos de contaminação por Covid19 venham a diminuir; por
misericórdia, Deus venha o agir sobre a possibilidade da terceira onda de pandemia, variantes e fungos.
❖ Pacientes de covis e enfermos de várias doenças sejam curados: Ana Mª Cirino, Ivanete e família, Maria Rita filha do
Eduardo, obreiros e colaboradores da AME que estão lidando com enfermidades na família;
❖ Bases SP e MG que estão trabalhando em home office

PROJETO DE AUTOSSUSTENTO NOS CAMPOS
Loja de Frutos do Mar: pela estabilidade do projeto
mesmo diante da crise econômica e isolamento social.

OBREIROS BRASILEIROS NO CAMPO
❖ Família A-S. A viagem do casal ao Brasil foi cancelada Louvamos a Deus porque o novo exame PCR da filha deu
negativo. Oremos pelo ministério do casal na igreja local; estudos acadêmicos; para que, no tempo de Deus, eles
possam vir ao BR.
❖ Família F. Oremos pela AL que o irmão faleceu de covid recentemente; uma porta se abriu para cooperação com um
projeto de clínica dentária móvel no Leste Europeu; oremos por proteção, renovação e comunhão; pelo ministério do
filho A. e esposa A (recém-casados);
❖ Casal E: Louvamos a Deus pelo tratamento da saúde da esposa, renovação de forças e tempo no Brasil.
❖ Família J-K: Louvamos a Deus pelos resultados das ações desenvolvidas pela família durante a passagem do ciclone
tropical; que cada vez mais achem graça diante da comunidade; oremos pelos novos projetos em duas regiões do país;
clamemos a Deus pelo irmão de K. que continua na UTI aqui no país.
❖ Família S-V: Oremos pelos projetos do casal; pela viagem; a família não conseguiu o visto para permanência no país,
foram para outra nação e permanecerão alguns meses e aguardar a agir de Deus para suas vidas; clamemos por um
milagre na documentação que é necessária para permanência longa no país;
❖ Família B: Louvamos a Deus pelo nascimento da filha A; Pela Casa da Esperança: Sustento para manutenção, aluguel
e alimentação para 140 crianças atendidas; que os aconselhamentos venham produzir restaurações nos corações das
crianças e suas famílias.
❖ Família 5: Agradecemos a Deus pelo batismo das 2 filhas maiores do Rob-Li (em Cam.) confessando publicamente
que são seguidoras de Jesus. Louvamos a Deus pela visualização dos vídeos infantis; oremos pela transformação e
edificação das crianças e famílias que assistem os vídeos; pelo ministério do casal, pela proteção de suas filhas; e por
mais parceiros.

Youtube: Lili ́s Team
TODOS OS OBREIROS LOCAIS
Engrandecemos o Senhor pelos projetos, planos, ações e vida pessoal de cada um:
❖ Projeto Prata da Casa: Louvamos a Deus pelas 135 crianças e adolescentes atendidos em 4 aldeias; oremos pela
Família N-F (obreiros), pela gravidez de F. que está no primeiro mês da gestação do 2 filho e pela filha k. Pela De.
(obreira) que leciona aula de inglês; pelo estagiário A. que entrou no 2º semestre da faculdade (através da bolsa da
AME). Oremos pelo trabalho que eles desenvolvem: ministrações, atendimento as crianças e adolescentes, reforço
escolar e programa um ovo por dia. Oremos por doações para a construção do Centro Convivência Juvenil (ilhas M.).
❖ Projeto Bolsa Universitária AME - Oremos pelos bolsistas que estão no período de final de ano escolar com provas,
em especial, pelas estudantes de Obstetrícia que estão fazendo exames finais para graduar, e pela estudante de
Enfermagem que precisa fazer prática clínica durante um mês.
❖ Família B-M - Gratidão a Deus pelos estudos bíblicos e discipulados que o casal está ministrando em vários grupos;
oremos por sabedoria e proteção; pelas aulas de futebol e computação que o B. realiza e aulas de Matemática de M.
no projeto infantil. LOUVAMOS a Deus pelo nascimento do filhinho “T." do casal.
❖ Oremos pela continuidade dos projetos e ministérios suspensos no período de isolamento; por orientação do Senhor
para que sejam restabelecidos de forma segura.

AGRADECIMENTOS
❖ O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. (Fil. 4:19). Essa é a
nossa oração por todos os mantenedores, apoiadores, intercessores, parceiros e obreiros por sua dedicação e
envolvimento com a visão e ministério da AME. A diretoria e conselheiros agradecem a Deus.
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