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“Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz” 

(Hb.13:16) Praticar o bem, para os filósofos é o caminho da felicidade, para os religiosos são atos para expiação dos 

pecados, para o cristão, é uma forma de servir a Deus. Este serviço não pode ser feito isoladamente, como Corpo de Cristo, 

necessitamos da cooperação de cada membro, uma sinergia, um esforço simultâneo para realização de boas obras, o que 

pode exigir esforço, devido as forças contrárias ao bem. “Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens” 

(Rm.12:17). A motivação para oferecer esse sacrifício é o amor Àquele que é o supremo bem da vida, e o alvo é agradá-lo, 

pois esse sacrifício, é prazeroso, alegra o coração de Deus. 

Diante de tantas necessidades diante de nós, não sejamos negligentes na prática do bem. (Durvalina Bezerra) 

 

SOS COVID 
... repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu, o 

cubras...Isaias 58:7   
A Deus toda honra e louvor pela continuidade dos projetos e ampliação das ações realizadas pela AME e parceiros:   

• Pelo aumento do número de marmitas distribuídas a moradores de rua em SP e ABC, e aumento para 6 

noites de distribuição nas noites geladas de agosto; pelos irmãos que sararam do covid e continuam atuando 

no projeto; pelo aumento de número de igrejas e grupos que cozinham e distribuem marmitas; pelo desafio de 

enfrentar filas de pessoas necessitadas cada vez maiores. 

• Distribuição mensal de mais de 1 tonelada de legumes para projetos sociais, instituições e famílias 

desempregadas e entrega de cestas básicas pontuais quando recebidas. 
• Pela Miss Margareth Yurie e Ivanete que cuida de enfermos e refugiados venezuelanos em Manaus, que 

apesar dos próprios desafios tem levantado apoiadores financeiros para os nossos projetos.   
• Pela distribuição de marmitas as crianças nas ruas no sudeste asiático, pelos jovens da igreja Vitória que 

preparam as refeições e distribui; pela distribuição de arroz, ovos e peixes para idosos, pessoas inválidas, 

doentes, desempregados, e projetos infantis de parceiros apoiados. 

       
Clamemos a Deus! 

• Pela família e orfanato com mais de 30 crianças que apoiamos no sudeste da Ásia cujo líder faleceu de Covid. 

. Oremos pelo consolo da família, provisões para o projeto; o país estando num caos, oremos por intervenção 

de Deus, por paz e pela população assolada pela pandemia sem atendimento médico, no meio de violência e 

fome.  

• No aumento de mortes por covid nos países do Sudeste Asiático que carece de sistema de tratamento de saúde 

local, sem oxigênio nem medicação adequada, que Deus guarde nossos obreiros e população, e providencie 



mais recursos para atender as necessidades e por continuidade de suprimentos aos projetos de alcance aos 

PNAs, pelo projeto Um Ovo por Dia para crianças na Ilha Me* e em Mdn e Distribuição Alimentar. 

• Oremos para que os projetos abram portas para a levar as Boas Novas ao coração dos líderes comunitários, 

aos precisam de salvação espiritual além da física, que sintam o cuidado Deus e reconheçam o Senhor como 

Salvador. 
 

        

CLAMEMOS JUNTOS POR 

• Crianças do Brasil, da Ásia e do mundo. 
• Bênção de Deus na vida física, financeira e espiritual de empresários e mantenedores e seus familiares;  
• Avivamento das nações: que haja quebrantamento e multiplicação dos salvos em todos os lugares;  
• Igreja Sofredora: que o Senhor derrame refrigério sobre os que sofrem em vários países,  
• Autoridades: que com temor a Deus ajam promovendo justiça, bem-estar e segurança ao povo. 
• Profissionais de saúde e trabalhadores da linha de frente: que sejam renovados física e emocionalmente. 
• População: Gratidão a Deus pela queda dos indicadores de pandemia, que a população tenha mais disciplina. 
• Cura para os enfermos de covid e outras: Ana Mª Cirino, Ivanete e família, Maria Rita, nossos obreiros e 

colaboradores; 
• Bases SP e MG que estão trabalhando em home office. 
• Loja de Frutos do Mar: Projeto de autossustento que atualmente fechada pelo lockdown. 

 

PEDIDOS PELOS OBREIROS  

• Família A-S. por proteção de Deus em distanciamento emergencial do país; pelo ministério pastoral na igreja 

local cujo pastor está em tratamento de saúde; e pelos estudos acadêmicos de A. durante no isolamento.  

• Família F. Oremos pela cura dos familiares da AL que sofreram acidente, consolo da família no luto do  

irmão pela Covid; pela gestação da nora que corra fluente; por proteção no ministério junto a clínica dentária 

móvel no Leste Europeu; pelo ministério do filho Al. e esposa, e filho An e família recém entrado no campo; 
• Casal E. Louvamos a Deus pelo tratamento da saúde da D, renovação e comunhão nas férias no Brasil. 

• Família J-K. Gratidão pela proteção, graça e sabedoria nos ministérios em duas regiões do campo; pela 

cura do irmão de K. que saiu da UTI (o único paciente a sobreviver da UTI) e está na enfermaria. 
• Família S-V. Pela adaptação no novo país e estudos de inglês, pela colocação futura definitiva onde Deus 

dirigir. 
• Família B. Louvamos a Deus pelo nascimento da filha A; Pelo ministério infantil Casa da Esperança: 

proteção no aumento do covid, retorno a funcionar estando atualmente em isolamento emergencial 

pandêmico, provisão e frutos ministeriais de restaurações nos corações das crianças e suas famílias. 



• Família 5. Gratidão a Deus pelo ministério Lili's Team do R-L (em Cam.*), preparo de vídeos infantis* em 

várias línguas, que resulte em transformação das crianças e edificação das famílias, por mais parceiros; e pela 

proteção de suas filhas; 

 
Lili's Team 

• Oremos pela proteção de Deus para todos os obreiros locais. 

• Oremos pelos ministérios infantis, Casinha de Estudo, que no isolamento emergencial há 3 semanas 

provavelmente vai durar mais tempo ainda devido a altíssima taxa de contaminação e mortes covid. Estão 

com encontros suspensos, enquanto as crianças quando vão para as casinhas de estudo recebem alimentação. 

• 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.  do 2º filho e pela filha K. Pela obreira De. que leciona aula 

de inglês precisando de arrumar documentos para viajar; pelo estagiário A. Que precisa iniciar a faculdade 

em outra ilha com bolsa estudo nossa. Que suas ministrações infanto-juvenis frutifiquem abundantemente; por 

provisão para a construção do Centro Convivência Juvenil. 
• Projeto Bolsa Universitária AME - Oremos pelos estudos online dos bolsistas no isolamento social, pelos 

exames finais de 2 estudantes de Obstetricia; pelo crescimento na fé e vida cristã, pela horta e criação de 

peixe dos rapazes, pelo ministério dos rapazes no projeto infantil Esperança, por provisão com 

apadrinhamento para o próximo ano escolar ainda não renovados. 
• Família B-M - Gratidão a Deus pelo ministério a vários grupos; por sabedoria e proteção; pelas aulas ora 

suspensas no isolamento social emergencial covid no projeto infantil.  

• Gratidão por todos os parceiros, obreiros, mantenedores, apoiadores, intercessores, que tem doado suas vidas, 

tempo e recursos para abençoar vidas através da AME, orando por bênçãos multiplicadas sobre todos.  
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