INFORMATIVO E MOTIVOS DE ORAÇÃO
OUTUBRO DE 2021
"Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o toldo da tua habilitação, e não os impeças; alonga as tuas
cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda..." (Is. 54.2-3)
O profeta fala de expansão e crescimento, alargamento e solidez. Lancem as cordas para que outros se
segurem nelas, mas estejam certos que elas estão fincadas nas estacas. Isso é credibilidade, firmeza na
Palavra, foco no propósito maior, de expandir o Reino de Deus no mundo. Os filhos do Reino se espalharão
até as ilhas mais distantes.
O texto faz uma advertência: "Não os impeças”. Com os recursos que o Senhor dar, com o coração
voluntário dos seus servos, com o comando para estender as cordas, com o compromisso com o Deus das
promessas, a AME e SOS avançam, para que Jesus seja glorificado! (Durvalina Bezerra)
SOS COVID
Oremos
• Pela libertação dos dependentes químicos que estão em situação de rua;
• Pela ampliação do projeto de distribuição de marmitas a moradores de rua em SP e ABC; o
aumento de número de igrejas e grupos que distribuem marmitas; o desafio com filas cada vez
maiores de pessoas necessitadas.
• Distribuição mensal de legumes – Agradecemos ao Pr Robert, Projeto Apiaí de pequenos
agricultores e a IBNU que financia as doações para SOS AME/distribuição de marmitas, Cafeteria
Grão da Mostarda que prepara as marmitas e doa grande parte. Mais de 1 tonelada para projeto
sociais, instituições, e famílias desempregadas e entrega de cestas básicas pontuais.
• Pela distribuição de marmitas no sudeste asiático pelos jovens da igreja “Vitória” que organizam
e distribuem as refeições moradores de rua com foco as crianças; pela distribuição de arroz,
ovos e peixes para idosos, pessoas inválidas, doentes, desempregados, e projetos infantis de
parceiros apoiados, a Casinha de Estudo “Graça” da igreja Vitória com 120 crianças num local
carente.
• Louvamos a Deus pelas igrejas que tem apoiado na provisão e distribuição dos alimentos àqueles
que precisam.
• Proteção dos irmãos que financiam, cozinham e distribuem marmitex a moradores de rua na
Grande SP: Ir. Leo, Cafeteria Grão de Mostarda - Pr. Mário, Pra. Ester, Davi, Rute, Ana, Eufrazio,
Base AME SOS, Angela, Regina, IBN's SP e Santo André, igrejas e mantenedores.

CLAMEMOS A DEUS!
• Apoio a orfanato no sudeste da Ásia com mais de 30 crianças; por provisões e intervenção de
Deus no país que ainda sofre turbulência; por paz para a população que enfrenta a pandemia sem
atendimento médico, violência e fome.
• Desafios da covid no Sudeste Asiático Proteção a saúde dos obreiros e população no campo
asiático; controle da contaminação da covid; por vacinação para os obreiros e população que
enfrenta o aumento da contaminação com carência de medicação e vacinação. Que o Senhor
envie mais recursos para a continuidade dos projetos de alcance aos PNAs, intercedamos pelas
crianças atendidas no projeto Um Ovo por Dia na Ilha Me* e em Mdn, e Distribuição Alimentar.
• Oremos pela continuidade do projeto em PNAs; por proteção do casal Y/J;

CLAMEMOS JUNTOS POR
• Que os empresários e mantenedores recebam a bênção de Deus sobre suas vidas, familiares,
finanças e ministérios;
• Que “as nações vejam a Tua luz” e haja quebrantamento e arrependimento em todos os lugares;
• Igreja Sofredora: que o Senhor derrame refrigério.
• Autoridades tenham temor a Deus e zelem pela justiça, ética, bem-estar e segurança do povo.
• Que profissionais de saúde e trabalhadores da linha de frente sejam renovados física e
mentalmente.
• Que a população louve a Deus pela queda dos indicadores da pandemia, mantenham a disciplina
para evitar a propagação das variantes.
• Cura para os enfermos de Covid e outras: D. Elza (mãe da Angela), Ana Mª Cirino, Ivanete e
família, Maria Rita, nossos obreiros e colaboradores;
• Bases SP e MG Proteção de todos os obreiros nas Bases.
PEDIDOS PELOS OBREIROS
• Família A-S. Estudo de A, estudo da filha e ministério.
• Família F. Estão no Brasil para um período de férias e cuidados. Obreira AL está ajudando no
preparo dos marmitex; oremos por planos para o ministério; pela saúde da nora An.
• Casal E. Louvamos a Deus pelo tratamento da saúde da D, renovação e comunhão nas férias no
Brasil.
• Família J-K. Saúde do Júnior e dos três filhos pos-covid.
• Família S-V. Saúde da família; por finanças, curso de inglês, adaptação no novo país, que o
ministério de futebol alcance a população local carente;
• Família B. Louvor a Deus pela Casa Esperança que tem alcançado 83 famílias.
• Família 5. Projeto de vídeos trilíngue para crianças. A região que obreiros moram está em
lockdown devido ao alto índice de contaminação da Covid.

Canal do youtube: Lili's Team

•
•
•

Oremos pelos obreiros locais e brasileiros: por graça, sabedoria, e fruto que permanece dos
ministérios deles, e pelas pessoas por eles ministradas,
Proteção sobre os projetos que saíram do isolamento social. Pelos jovens e senhoras da igreja
"Vitória" que preparam e distribuem marmitas para moradores de rua, crianças, doentes e idosos
no sudeste asiático.
Projeto Bolsa Universitária AME. Louvor a Deus pela vida da Linda e Sri Sindi que concluíram
o curso superior; por Discipulado dos 9 bolsistas; oremos por recursos para continuidade

dos estudos;

•

Família B-M - Gratidão a Deus pelo ministério a vários grupos; por sabedoria e proteção; pelo
futuro campo deles.

•

Prata da Casa - Projeto Infanto-juvenil nas lhas Men*; louvamos a Deus pela chegada da parte da
madeira; oremos por recursos para construção do Centro de Convivência Juvenil; Curso de
Informática; Oremos pelo conserto de notebooks e retomada das atividades com crianças e
adolescentes; pelo casal de obreiros N-F e De.

•

Bolsa de Estudo Emergencial na ilha de B*l* para os alunos desde Jardins até superior. Ore para
que Deus levante mantenedores para todos os alunos.

•

Pelo ministério aos presidiários narcóticos e feminina em B*l*, pela restauração de saúde dos
218 presidiários com covid, pelo fim de contaminação covid na ilha e restauração do turismo que
no isolamento a maioria da população estão sem empregos.

•

Pela Bolsa de estudo a crianças no Haiti cujos pais no último terremoto perderam suas casas e
subsistências.

•

Nossa gratidão a Deus por todos os parceiros, obreiros, mantenedores, apoiadores,
intercessores, que tem sustentado a AME através da oração, doação de recursos e tempo, para
Gloria de Deus. Bênçãos sejam multiplicadas a todos.
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