
 
                                   
 

INFORMATIVO E MOTIVOS DE ORAÇÃO 

JANEIRO DE 2022 

 

... É importante iniciar um novo ano agradecendo a Deus por sua fidelidade e sua misericórdia 

demonstradas no ano que passou. Ao mesmo tempo, é mister colocar o ano novo debaixo da orientação 

divina, ciente de que somente com a presença Daquele que prometeu estar conosco todos os dias 

(Mateus 28.20) teremos condições de realizar algo significativo para o Reino. 

O ponto de partida para um ano frutífero é a atitude com a qual vivemos e fazemos as coisas. O apóstolo 

Paulo recomenda aos Colossenses 3.17 “que tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no 

em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai”. Fazer algo em nome de Jesus significa 

justamente colocar-se sob seu comando em um discipulado de obediência. Podemos fazer planos (o que 

geralmente fazemos), mas buscando sempre fazer a vontade do Mestre e sendo sensíveis à direção do 

Espírito Santo. (Pr. Bertil Ekstrom – Extraido do Devocionário Ame Todos os Dias, pag 09)  

 

SOS COVID 

Iniciamos o ano de 2022 com grandes petições pelo mover de Deus na economia, na saúde, na política. 

Nos últimos dias de 2021 Deus nos deu o privilégio de doar marmitas especiais, com uma deliciosa 

costela assada e bolo às famílias que estão morando nas ruas da grande São Paulo. As crianças ganharam 

brinquedos arrecadados pela Cafeteria Grão de Mostarda. 

           
 

No sudeste asiático a situação da economia também continua difícil. Em parceria com a Igreja “Vitória” e 

foram entregues 100 marmitas especiais e 100 pacotes de presentes e guloseimas para as crianças em 

situação de rua. Arroz e ovos para idosos, pessoas invalidas, doentes e desempregados. Foi festejado o 

Natal na Casinha de Estudo com várias programações, presentes e refeição para mais de 100 crianças e 

suas mães.    

 

           
 

                  

O CAMPO 

O orfanato no sudeste da Ásia: Precisamos da intervenção de Deus no país que ainda sofre 

turbulência; por paz para a população que enfrenta a pandemia sem atendimento médico, violência e 

fome. São 30 crianças atendidas que precisam de provisão. Louvamos a Deus pela celebração natalina 

apesar das dificuldades, as meninas receberam roupas novas e comida especial com carne, frango, e 



suíno a pedido das crianças. Tristemente, na véspera do Natal houve massacre das pessoas da nossa fé 

numa aldeia. INTERCEDAMOS clamando por paz.  

Profunda gratidão a Deus pela entrega e distribuição natalina de arroz, lentilha, óleo, e ovos para 100 

famílias (500 pessoas) apesar da turbulência. As necessidades são enormes, a fome é grande, inclusive 

alguns servos de Deus precisando de ajuda alimentar. OREMOS que possamos continuar a ser usados 

para mitigar a fome de muitos, física e espiritual, assim também emocionalmente. 

     
 

Prata da Casa O Natal também foi uma oportunidade de falar do nascimento do nosso redentor e 

presentear 140 crianças com refeição e guloseimas em 4 aldeias do projeto e ovos do projeto Um Ovo por 

Dia. As crianças ficaram muito felizes. 

        
 

Projeto Infanto-juvenil nas Ilhas Men*; louvamos a Deus pela construção do Centro de Convivência 

Juvenil; Curso de Informática; oremos pelo conserto de notebooks e retomada das atividades com crianças 

e adolescentes; e casal de obreiros N-F, pela gravidez e parto. 

 
 

Casinha de Estudos “Graça”. Apoiamos a realização da comemoração do Natal das crianças que com 

fervor oraram e louvaram. Estão aprendendo o caminho em que deve andar, oramos para que nunca se 

desviem. Os professores e voluntários e do projeto Marmitas para crianças da rua receberam mimo 

natalino de gratidão e nossa apreciação. 

     
Bolsa de Estudo Emergencial na ilha de B*l* para os alunos desde o Jardim até o nível superior. Ore 

para que Deus levante mantenedores para todos os alunos. Louvado seja Deus pelo apadrinhado 

imediato de estudos de mais 5 alunos novos pelo mover de Deus através de uma doadora.  



Dormitório Escola Lanterna da Esperança. Os alunos da Escola Lanterna Esperança nos enviaram 

vídeo de gratidão do Dia das Mães (22 de dezembro lá) e cântico de Feliz Natal e Bom Ano Novo. 

 

 

Projeto Bolsa Universitária AME. Louvamos a Deus pela vida da Linda e Sri Sindi que 

concluíram seu curso superior, Oremos por colocação delas na sua profissão onde possam 

ser testemunhas vivas. Oremos pelo discipulado e estudo de 7 bolsistas; e por mantenedores 

para continuidade dos estudos; 

 
 

Projeto Platinum. No Natal foram distribuídas cestas básicas e outros alimentos para 10 famílias junto a 

parceira local dos nossos obreiros V-S.   

Projeto B*l*. Foram entregues refeições natalinas num culto online para as presidiárias em B*. 

       
 

Projeto Bolsa de Estudo SOS Haiti. Louvamos a Deus por ajudar 35 crianças em seus estudos, saúde e 

segurança, agradecendo e orando pela IBNU mantenedora.  

 
 

 

INTERCEDAM pelos campos, obreiros, ministérios e projetos; pessoas atendidas e discipulados 

pelos nossos obreiros valentes em Timor Leste, Camboja, “Jade”, Prata da Casa, na África do Sul, 

e pelo novo campo do casal Alexandre-Antoneta, e pelo tempo de refrigério do casal Ricardo-Ana. 
 

 



SOS BAHIA 

Diante da grande destruição causadas pelas chuvas no estado da Bahia, juntamente com a SOS GLOBAL 

lançamos SOS Bahia em apoio ao Ministério Fala em Itabuna, uma das cidades mais atingidas entre as 

147municípios atingidos pelas enchentes. A Missão FALA é liderada pelo Dr. Alberto e Camila Andrade, 

parceiro da Rede SOS Global. 

Iniciamos a Campanha de ofertas e enviamos dois socorristas. Um doador ofertou o valor para a aquisição 

de equipamentos para montar 1 cozinha industrial para agilizar o preparo das refeições servidas pelo 

Ministério Fala que fornece mil refeições por dia para os desabrigados no seu abrigo e vários outros 

abrigos. Apoiamos também o socorro pela IBN Maranata em Gandú, e a AevB-Juvep em Itacaré. 

     
 

 

PEDIDOS PELOS OBREIROS 

• Saúde dos obreiros no campo e nas bases; que o Senhor proteja de contaminação pela nova 

variante. 

• Família A-S. - Planos para o ministério da família após a conclusão dos estudos de A.; pelas 

atividades na congregação local e estudo da filha. 

• Família J-K. (Junior e Karin) - Que Deus continue alargando as fronteiras ministeriais; pelos 

estudos dos filhos; e saúde dos familiares.  

• Família S-V. - Saúde da família; por prorrogação do visto; portas abertas para o retorno ao campo; 

e recursos. 

• Família F. – Gratidão pela cura de R.; pelas atividades ministeriais no Brasil; por portas abertas para 

o retorno ao campo. 

• Família E. (E-D) - Gratidão a Deus pelo tratamento da saúde de D; tempo de férias no Brasil, pelo 

retorno ao campo agora e retomada dos ministérios.   

• Família B. –Pelo projeto Casa Esperança; ampliação do trabalho com crianças; por recursos; saúde 

da família; por cobertura espiritual. 

• Família Y-J – Fortalecimento do projeto para os PNAs; por estratégias, sabedoria e graça na 

condução das atividades; por saúde e proteção.     

• Família 5. - Que os vídeos infantis alcancem mais crianças e adultos; famílias sejam edificadas na 

graça do Senhor; estudos das filhas; cobertura espiritual e segurança. 

 

 
   

Canal do youtube: Lili's Team 

• Proteção de todos os obreiros no campo e nas Bases.  

• 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. 

 

OBREIROS LOCAIS 



• Família N-F – Pela liderança dos projetos e atendidos em aldeias; pela coordenação da construção 

do Centro Convivência Juvenil; por renovação de forças; e proteção. 

• Família B-M - Pelo ministério a vários grupos; por sabedoria; proteção para a família.; pelas aulas no 

projeto infantil; por graça diante da comunidade local; por saúde e proteção. 

• Pelo A. que envolve e mobiliza sua igreja nos programas de marmitas para crianças de rua.   

• Por M. que trabalha numa clínica como enfermeira após conclusão dos estudos como nossa 

bolsista.  

• Pela cura do I. após dias angustiados hospitalizado, gratidão pela fidelidade na admiistração 

financeira do campo. 

• Pela U. no ministério e educação do filho Y. como viúva.       

• Pela YS no ministério de discipulado e alcance a famílias junto ao pai, almejando plantar igreja. 

• Pelos jovens e senhoras da igreja "Vitória" que preparam e distribuem marmitas para moradores 

de rua, crianças, doentes e idosos no sudeste asiático.  

• Pela Sra. BM parceira nos projetos em B*l* junto aos presidiários, e pela necessidade de amparar 2 

orfanatos, discipulado e abertura de novo ponto de pregação.   

 

 

CLAMEMOS JUNTOS 

• 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, principalmente nos países turbulentos. 

• 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 Deus intervenha no novo surto de covid Omicron, na propagação da influenza, que a 

população mantenha a disciplina para evitar a propagação das variantes e gripe, louvando a 

Deus pela variante atual que é menos grave e menos letal embora muito mais contagiosa. 

• Cura para os enfermos de Covid e outras enfermidades. 

• Bases SP e MG Proteção de todos os obreiros nas Bases. 

 

    

    . 
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