UM CHAMADO PARA ORAR AGOSTO DE 2020

FOCO NA AMÉRICA LATINA
Ó Deus, em quem confiamos, esperamos que ouças nosso clamor por ajuda.
Dê-nos uma visão da sua vontade para nós.
Despeje seu amor em nossos corações, compaixão em nossas palavras, bondade em nossas ações.
Mostre-nos como nos apoiarmos com ternura e vivermos em unidade para servi-lo e tornar Cristo conhecido.
Amém
Neste mês, oramos com e pelo povo da América Latina, agora considerado o novo epicentro da pandemia do
COVID-19. Além da tristeza de ver as pessoas afetadas pelo vírus corona, há um sofrimento contínuo com
uma crise econômica, corrupção, um sistema de saúde precário, desigualdade social, violência doméstica
contra as mulheres e aumento do desemprego.
Então oramos:
*Pelos governos e todos os que têm um papel na tomada de decisões, que Deus lhes dê sabedoria para
considerar não apenas as questões econômicas, mas também a saúde e o bem-estar das pessoas.
*Por muitos que perderam seus empregos e empresas e estão enfrentando dificuldades financeiras.
*Pelos sistemas de saúde, principalmente os públicos, proporcionando acesso a grupos menos favorecidos.
*Pela justiça e pelo fim da corrupção, incluindo fraudes na compra de suprimentos de saúde.
*Pelo amor e paz nas famílias. O número de mulheres que sofrem violência doméstica nesse período
aumentou enormemente. Muitos casais e famílias estão lutando para viver bem sob o mesmo teto por um
longo tempo, enquanto somos aconselhados a ficar em casa para conter a propagação do vírus. Muitos estão
se sentindo sozinhos e desesperados, especialmente os idosos e outras pessoas mais vulneráveis à infecção.
* Pelas nossas igrejas locais, para que possamos ver novas oportunidades de servir a Deus nestes tempos
difíceis.
Agradecemos:

* Porque um novo local foi reservado para o Congresso da Área, adiado para 10 e 13 de junho de 2021, no
Brasil.
* Por médicos e outros profissionais que, bravamente, continuam trabalhando para fornecer serviços
essenciais.
* Por todas as manifestações de amor e solidariedade: pessoas doando para causas importantes ou fazendo
pequenos, mas significativos atos de bondade um pelo outro, fazendo com que os indivíduos se sintam amados
e valorizados neste momento.
* Pela energia dos líderes da Federação da Área da América Latina que estão incentivando mais unidades a se
unirem.
* Pelo compromisso de traduzir os recursos da Federação Mundial do inglês para o espanhol e o português,
para que muitas outras mulheres possam acessá-lo.
* Pelo crescente uso da tecnologia para se manterem conectados, por meio de eventos ao vivo, Whatsapp e
Zoom.
* Pelo encorajamento espiritual através de estudos e reflexões elaborados por Geny Amorim.
* Pelas duas bolsistas do Memorial Helen Kim, Karen Landa (Peru) e Luiza Pereira (Brasil), cujo casamento
com Luiz ocorreu em julho.

Pedimos a Deus que abençoe:
* O evento que será transmitido ao vivo em 18 de agosto, dia da Confederação da América Latina e do Caribe.
* As Oficiais Mundiais que se reúnem via Zoom nos dias 24 e 26 de agosto.
Senhor, em sua misericórdia, ouça nossas orações.
Amém
Alison Judd
Presidente Mundial

