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Nossa Missão: 

Conectar Mulheres Batistas para Impactar o Mundo para Cristo 

  

Queridas Irmãs, 

  

Por mais de 70 anos, as irmãs em Cristo uniram-se em oração pelo Dia Batista de Oração 

Mundial. Que legado para honrar a história nos unirmos reunidas mais uma vez para orar este 

ano em lares, igrejas e comunidades ao redor do mundo! 

  

O tema de 2022 é “Vida vitoriosa", extraído da verdade de 2 Coríntios 2:14: “Mas graças a Deus, 

que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a 

fragrância do seu conhecimento. ” Ao orar este ano, imagine a fragrância de nossas orações 

coletivas sendo levantadas em mais de 100 nações! Estamos confiantes de que você será 

abençoada e encorajada nessa grande reunião para ler a Palavra de Deus, ouvir histórias de 

vitórias e buscar o Senhor em oração.   

  

Além disso, o Dia de Oração dá às mulheres batistas a oportunidade de doar generosamente em 

apoio às iniciativas globais das Mulheres Batistas da Aliança Mundial dentro de nossas sete 

Uniões Continentais. Essas doações financeiras continuam a fazer (uma) diferença eterna, 

fornecendo ajuda prática para mulheres necessitadas e equipando mulheres batistas para 

impactar o mundo para Cristo. Obrigado por ser uma parte vital deste evento que impulsiona um 

ministério significativo durante todo o ano! 

  

Este guia inclui informações para ajudá-la a planejar e participar do Dia de Oração, incluindo 

pedidos de oração específicos de cada União Continental, bem como detalhes sobre os projetos 

ministeriais deste ano. Você também encontrará informações sobre três novos elementos na 

experiência do Dia de Oração. 

  

·       Networking: Através do lançamento de nossa plataforma virtual, você poderá interagir 

com líderes de ministérios de mulheres em todo o mundo, descobrir como outras pessoas 

estão celebrando o Dia de Oração e colaborar para promover nossa missão 

compartilhada.  

·       Recursos: Em nosso novo site (BWAWomen.org), você encontrará uma variedade 

de recursos do Dia de Oração, incluindo um calendário de oração de 40 dias.  



·       Adoração: Em nossas plataformas sociais, estaremos realizando o nosso primeiro 

Culto de Adoração do Dia Global de Oração, e você está convidada! Programe-se para 

se juntar a nós on-line em 15 de outubro para um poderoso momento de oração e louvor 

para iniciar o Dia de Oração de 2022.  

Estou ansiosa por tudo o que Deus tem reservado à medida que construímos nossa incrível 

história e aproveitamos as novas ferramentas para expandir nosso alcance futuro juntas. 

Obrigado novamente por tudo que você faz pelo reino e nossa irmandade global! É uma bênção 

e uma honra servir com você. 

  

Juntos em Oração, 

J. Merritt Johnston 

Diretora Executiva, BWA Women 

  

  

Fale conosco  

Mulheres da Aliança Batista Mundial 

405 N. Washington Street 

Falls Church, Virgínia 22046 EUA 

bwawomen@baptistworld.org 

+1 703-889-7206 

BWAWomen.org 
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SOBRE AS MULHERES DA BWA 

Em 1950, o estabelecimento de um Comitê de Mulheres foi formalmente aprovado pela Aliança 

Batista Mundial e com muito entusiasmo endossado pelas 10.000 mulheres de 21 nações 

presentes no Congresso Mundial Batista daquele ano. Através da fidelidade de Deus, o ministério 

cresceu significativamente ao longo dos anos, tanto em alcance quanto em profundidade.  

  

Composto por sete uniões continentais somando mais de 175 uniões e organizações femininas, 

o BWA Women é agora uma comunidade mundial em mais de 140 países, impactando o mundo 

para Cristo. Com o objetivo de ver mulheres em todos os lugares prosperando e servindo, a BWA 

Women facilita conexões, engajamento e desenvolve recursos para impacto global, incluindo a 

mobilização anual do Dia Batista de Oração Mundial. Juntas, fazemos parte da Aliança Batista 

Mundial, numa rede de 51 milhões de batistas e 176.000 igrejas.  

  

Nosso logotipo é um reflexo da diversidade de mulheres batistas em todo o mundo, e cada união 

é reconhecida por uma das sete cores. Cada uma delas não é um pilar isolado, mas sim uma 

comunidade unida em prol do amor que compartilhamos por Jesus Cristo – representado pelo 

cordão branco que nos une. 

  

ÁREAS PRINCIPAIS DO MINISTÉRIO 



Para promover a missão global de Deus, nos concentramos nas cinco áreas principais do 

ministério descritas abaixo. 

  

FORTALECENDO Adoração, Comunhão e Unidade 

Centradas em Jesus Cristo e enraizadas na vida espiritual profunda, fortalecemos nossa família 

mundial por meio de reuniões contínuas; presença pastoral; amizades mútuas; e o cultivo da 

adoração, comunhão e unidade. 

  

LIDERANDO Missão e Evangelismo 

Compelidas pela Grande Comissão, lideramos com um compromisso apaixonado com o 

testemunho do Evangelho em todos os contextos e grupos de pessoas; fomentar parcerias 

multidirecionais que conectem indivíduos e igrejas; e encoraje a missão global e o evangelismo. 

  

RESPONDER por meio de ajuda, socorro e desenvolvimento comunitário  

Desafiadas a amar generosamente nosso próximo, atendemos às pessoas necessitadas; com 

colaboração em tempos de crise; rede de agências; dando apoio a sustentabilidade; cuidando; 

capacitando; motivando envolvimento da igreja local; ajudando com recursos, alívio e 

desenvolvimento comunitário. 

  

DEFENDENDO A Liberdade Religiosa, Direitos Humanos e Justiça 

Comprometidos com uma compreensão bíblica da imagem de Deus em cada pessoa, 

defendemos uma ética de vida; apoiando a liberdade religiosa para todos; solidarizando-se com 

os marginalizados; advogando em diversos níveis; treinamento e cooperação mútua; além de 

mobilização pela liberdade religiosa, direitos humanos e justiça. 

  

AVANÇANDO A Reflexão Teológica e a Liderança Transformacional 

Chamadas ao discipulado, avançamos na formação multicultural e multilíngue para capacitar os 

líderes da próxima geração; encorajando o diálogo e o seu significado na prática; engajando 

numa reflexão teológica relevante e liderança transformacional. 
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O Doce Aroma de uma Vida Vitoriosa 

Um Estudo Bíblico da Presidente das Mulheres da BWA, Karen Wilson 

  

Recentemente comemorei meu aniversário e meu marido me perguntou o que ele poderia 

comprar de presente para mim.  

  

A única coisa que eu queria era uma nova boa fragrância. Não tenho muitos perfumes, mas 

apenas um que uso diariamente. Então fomos para a loja. Gastei um tempo interminável tentando 

encontrar o perfume com a fragrância ideal, e encontrei. Ele 'cheirava perfeitamente bem' e 

combinava exatamente com o que eu queria.  

  

Você pode se sentir culpado por olhar para o mundo ao seu redor e pensar que talvez discutir 

perfume seja supérfluo ou fútil. Parece haver tanto sofrimento e dor, tantas incertezas, tantas 



lutas. E você está certa, todas essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. No entanto, 

independentemente dessas coisas, caminhamos para uma vida vitoriosa, onde a nossa 

verdadeira fragrância não é aquela que compramos no balcão de uma loja, mas a de Jesus 

Cristo. Esta é a fragrância irresistível que atrai o mundo. Não é fugaz – não se esgota com o 

tempo. Ela fica mais forte e melhor conforme mais tempo usamos. 

  

O apóstolo Paulo, reconhecendo os desafios que ele e a igreja estavam enfrentando, disse estas 

palavras: “Mas graças a Deus, que sempre nos conduz no triunfo de Cristo, e por meio de nós 

revela em todo lugar o perfume do seu conhecimento. ” (2 Coríntios 2:14) 

  

A fragrância da revelação do conhecimento de Deus. Isso é algo que realmente atrai os outros. 

A própria essência e natureza de Deus é um perfume irresistível: 

  

Deus é infinito (Salmo 147:5) 

Deus nunca muda (Malaquias 3:6) 

Deus é todo-poderoso (Salmo 33:6) 

Deus é onisciente (Isaías 46:9-10) 

Deus é sábio (Rom. 11:33) 

Deus é fiel (2 Tim. 2:13) 

Deus é bom (Salmo 34:8) 

Deus é justo e justo (Deuteronômio 32:4) 

Deus é misericordioso (Romanos 9:15-16) 

Deus é gracioso (Salmo 145:8) 

Deus é amor (1 João 4:7-8) 

  

A lista não tem fim. O aroma é convincente e a vida vitoriosa é encontrada realmente em 

descansar em Deus e em tudo que Ele é, e ao fazermos isso, onde quer que vamos, as pessoas 

respiram a fragrância requintada dele. Por causa de Cristo, exalamos um perfume doce que sobe 

até Deus, que é reconhecido por aqueles que estão no caminho da salvação – um aroma que 

cheira vida. 2 Coríntios 2:14b (A Mensagem) 

  

Esta fragrância requintada é rica. É vibrante. Ela traz vida para aqueles que estão sem vida. 

Devemos levar este aroma de Cristo a um mundo que tem grande necessidade dele. Quando 

estamos presentes, a fragrância dele exala. No entanto, mesmo quando partimos, a fragrância 

permanece por longo tempo. Então, independentemente do estado do nosso mundo, dos 

desafios que surgem ou dos conflitos ao nosso redor, a vitória é encontrada em trazer a natureza 

de Deus – o verdadeiro conhecimento de Deus – para cada situação. Deus nos usará para 

carregar do seu aroma em todas as circunstâncias em cada passo que dermos exalaremos o 

doce aroma de uma vida vitoriosa. 

  

Para Discussão ou Introspecção: 

·       Quais são algumas maneiras pelas quais você pode ver a fragrância de Deus 

revelada em sua vida ou na vida de outras mulheres da sua comunidade? 



·       Qual aspecto da natureza de Deus listado na página anterior é o mais significativo 

para você agora e por quê?   

·       Como o conhecimento de que o Senhor está sempre nos conduzindo em triunfo 

encoraja você sobre os desafios que você enfrenta hoje? 

·       Que passos você pode tomar nas próximas semanas para revelar a fragrância 

requintada de Cristo em sua (a) casa, (b) igreja e (c) comunidade?  

·       Inclua um momento de gratidão e louvor em seu tempo de oração, pedindo ao 

Espírito para revelar maneiras pelas quais você está experimentando a vitória em sua 

vida diária. 

  

MANEIRAS DE CONECTAR ESTE ANO 

  

Plataforma Online 

Este ano temos o prazer de lançar uma plataforma virtual para o Dia de Oração! Com acesso à 

web e ao aplicativo, recurso que oferece uma experiência conjunta em rede global com as 

mulheres de todo o mundo para umas com as outras aprenderem e celebrarem o Dia de Oração 

e também se conectarem em torno de nosso chamado compartilhado. Visite 

BWAWomen.org/dayofprayer para se inscrever.  

  

Experiência de Adoração Global 

Em 15 de outubro, sediaremos nosso primeiro Culto de Adoração Global do Dia de Oração. 

Apresentando adoração, oração e atualizações das atividades dos ministérios em nossas sete 

uniões continentais, este evento virtual incentivará e inspirará à medida que celebramos como 

Deus está trabalhando por meio das mulheres em todo o mundo e através do compartilhamento 

de como podemos fazer a diferença juntas próximo ano. 

  

Reuniões Locais 

Quer você esteja se reunindo virtualmente ou pessoalmente, com sua família da igreja ou em um 

pequeno grupo, na primeira segunda-feira de novembro ou em outro horário conveniente, mas a 

batida do coração é uma só. O Dia de Oração é o dia em que reuniremos mulheres de diversas 

comunidades em todo o mundo para se unirem em oração pelo mundo. Este ano, criamos um 

Calendário de 40 Dias de oração que pode ser utilizado antes do evento ou como um passo de 

ação após o encontro. O calendário e outros recursos para apoiar a experiência do Dia de Oração 

em sua comunidade estarão disponíveis em BWAWomen.org/dayofprayer. 
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PROJETOS GLOBAIS DO MINISTÉRIO 

  

FORTALECENDO Adoração, Comunhão e Unidade 

GLOBAL: Por meio da iniciativa anual do Dia de Oração e outros eventos, unimos mulheres em 

adoração, comunhão e missão compartilhada – uma irmandade global comprometida em 

impactar nossos lares, igrejas, comunidades e o mundo para Cristo. 

  



LÍDER Missão e Evangelismo 

IRAQUE: Atendimento às Mulheres 

Oferece uma série de atendimentos e divulgação de eventos para construir relacionamentos e 

compartilhar Cristo com mulheres deslocadas de Mossul e outras partes da região das Planícies 

de Nínive. 

  

RESPONDER por meio de ajuda, socorro e desenvolvimento comunitário 

CANADÁ: Centros de Gravidezes Insulares 

Prestam piedosos cuidados, recursos educacionais e apoio a mulheres que enfrentam 

gravidezes inesperadas.  

  

AMÉRICA LATINA: Linha direta 

Expandir o ministério da linha direta de crise para todos os países da América Latina fornecendo 

ajuda às mulheres que enfrentam gravidezes inesperadas. 

  

PAPUA NOVA GUINÉ: Programa de alfabetização de adultos 

Equipar treinadores de cada uma das quatro regiões do país para liderar aulas de alfabetização 

em suas comunidades com o objetivo de que toda mulher batista seja alfabetizada nos próximos 

cinco anos.  

  

MYANMAR: Treinamento de Cuidados de Saúde Comunitários e Auxiliar de Enfermagem 

Oferecer treinamento médico para jovens que permitam gastar suas vidas servindo suas 

comunidades e igrejas. 

  

DEFENDENDO A Liberdade Religiosa, Direitos Humanos e Justiça 

AZERBAIJÃO: Hope House 

Fornecer abrigo e apoio para vítimas de abuso e tráfico humano. 

  

JAMAICA: Safe Shelter 

Fornecer equipamentos de cozinha em instalações que atendem mulheres vulneráveis entre 16 

e 28 anos, o primeiro abrigo deste tipo na ilha. 

  

AVANÇANDO A Reflexão Teológica e a Liderança Transformacional 

CAMARÕES: Centro Vocacional de Mulheres e Meninas 

 

Oferece treinamento de habilidades e desenvolvimento de liderança para meninas localizadas 

em Ndu, uma área de conflito onde as escolas foram fechadas desde 2016. Adquirir suprimentos 

e equipamentos necessários para facilitar os cursos atuais e acomodar o aumento de matrículas. 

  

Além desses projetos, a BWA Women está em oração pela crise global de refugiados. Mais de 

100 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo como resultado de 

perseguição, conflito, violência ou violações de direitos humanos – o maior deslocamento já 

registrado. Com o seu apoio, continuaremos os esforços para fornecer apoio e cuidados às 

muitas mulheres e crianças em todo o mundo que são afetadas.   



  

OBRIGADO PELO SEU APOIO 

Juntos, estamos impactando vidas em todo o mundo. 

  

O Dia Mundial de Oração das Mulheres Batistas é uma parte vital de nossa missão global. 

Através desta celebração anual, mulheres batistas de todos os continentes se unem em oração 

e doação – uma rede de irmãs impactando o mundo para Cristo. As ofertas recebidas neste dia 

apoiarão o ministério de Mulheres da BWA ao longo do ano em escala continental e global, 

incluindo os projetos ministeriais destacados neste guia. Agradecemos seu generoso apoio 

financeiro. Realmente cada oferta faz diferença.  

  

As ofertas podem ser enviadas diretamente para sua união continental usando as instruções 

abaixo ou doadas de forma segura on-line em BWAWomen.org/give. 

  

União das Mulheres Batistas Asiáticas 

Banco Receptor: Oversea - Chinese Banking Corporation Limited 

Nome do Beneficiário: Lim Sai Mooi / Myint Myint San 

Número da Conta: 687-514216-001 

Código SWIFT: OCBCSGSG 

Código do Banco: 7339 

Código da Agência: 687 

Endereço do Banco: 65 Chulia Street | Centro OCBC | Singapura 049513 

  

União das Mulheres Batistas da África 

Entre em contato com a BWUA para dar instruções.  

  

União de Mulheres Batistas da América Latina 

Banco Receptor: Banco Wells Fargo 

Beneficiário: UFBAL, Inc  

Número da Conta: 1582644942 

ABA: 121000248 

Código SWIFT: WFBIUS6S  

Direção: 10781 West Flagler Street | Miami, FL 33174 

Telefones: 305-229-1252 

  

Mulheres Batistas da América do Norte 

Doe on-line em bwna. today ou envie cheques para:  

2413 Main Street, #517 | Miramar, FL 33025 

Os canadenses podem doar através do Departamento de Mulheres da sua denominação. 

  

Mulheres Batistas do Pacífico 

Banco Receptor: Westpac Bank 

Lake Street, Cairns, Queensland 4870, Austrália 

Nome do Beneficiário: Mulheres Batistas do Pacífico 

http://bwawomen.org/give


BSB e Número da Conta: 034 167 184 644 

Código SWIFT: WPACAU2S 

  

União de Mulheres Batistas do Caribe 

Banco Receptor: Banco Comercial Nacional Jamaica Limited 

6 Perth Road, Mandeville, Jamaica 

Nome do Beneficiário: União de Mulheres Batistas do Caribe 

c/o Yvonne Pitter, 4 Piccadilly Road , Caledonia Meadows 

Mandeville, Manchester Jamaica 

Número da conta: 504351505 

NCB Código SWIFT/ BIC: JNCBJMKX 

EUA Banco Correspondente: Bank of New York - Mellon, New York 

1 Wall Street, New York NY 10286 

Banco Correspondente Código SWIFT BIC: IRVTUS3N 

  

Unido das Mulheres Batistas Europeias 

: Spar- und Kreditbank 

Postfach 1262 | 61282 Bad Homburg, Alemanha 

Beneficiário: Bapt. O ol. Hochschule, 

conta EBWU: 272728 

IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 

BIC/SWIFT: GENODE51BH2 
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União de Mulheres Batistas da Ásia (ABWU) 

34 órgãos Membros em 18 Países  

Pandemia de COVID-19 

Embora a pandemia tenha se estabilizado em algumas partes do mundo, novas cepas e 

variantes estão aparecendo no sudeste da Ásia, com números alarmantes de pessoas 

infectadas. Ore por proteção, imunidade forte e rápida recuperação para todos.  

  

Mianmar 

A guerra civil de um ano em Mianmar deslocou milhões de pessoas. Milhares foram mortos ou 

mutilados. Ore por esforços de paz, reconciliação e justiça para trazer cura e restauração para a 

nação e seu povo.  

  

Sri Lanka 

O povo do Sri Lanka está sofrendo devido à turbulência política e econômica. Ore por 

estabilização e recuperação enquanto o país passa pela pior crise de sua história.  

  

Desastres Naturais Devido às Mudanças Climáticas 

Muitos países da Ásia enfrentam tufões, inundações e terremotos anualmente. Ore por proteção 

e apoio para a reconstrução desses desastres devastadores.  



  

Mulheres Ajudando Mulheres 

O Ministério Mulheres Ajudando Mulheres alcança mulheres e crianças marginalizadas e 

vulneráveis para ajuda humanitária e restauração da vida por meios de subsistência. Ore por 

crescimento contínuo e apoio a esta iniciativa em resposta as crises que impactam vidas em toda 

a Ásia. 

  

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Louvamos a Deus que concederá ao ABWU a oportunidade de realizar um evento especial três 

em um em Chiang Mai, Tailândia, em outubro de 2022. Apresentando uma emocionante 

Conferência de Liderança para Jovens mulheres, uma frutífera comissão de Presidentes na 

celebração do Dia Mundial de Oração das Mulheres Batistas, celebraremos a reunião presencial 

de todos os países membros pela primeira vez na história da ABWU. 
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Mulheres Batistas da América do Norte (BWNA) 

16 Órgãos Membros em 2 Países 

  

Desafios econômicos 

As mulheres, especialmente as mães solteiras, enfrentam crescentes desafios econômicos e 

lutam para cobrir necessidades básicas, como alimentação, abrigo e transporte. Muitas estão 

caindo em situações difíceis. Ore por melhores oportunidades econômicas para ajudá-las a lidar 

com esses desafios. 

  

Violência de gênero  

A pandemia do COVID-19 intensificou a violência de gênero contra mulheres e meninas. 

Agradecemos a Deus por despertar uma maior conscientização sobre esse problema e oramos 

pela proteção de mulheres e meninas, bem como por intervenções que abordem normas sociais 

intolerantes a violência contra mulheres. 

 

  

Saúde Mental 

Há muitos desafios que estão impactando negativamente a saúde mental das mulheres em um 

ritmo alarmante. Ore pela melhora da saúde mental das mulheres e por apoio de saúde mental 

acessível, eficaz, conveniente e acessível. 

  

Saúde da Mulher 

Ao considerar a reversão de Roe vs. Wade nos Estados Unidos, fazemos uma pausa para 

reconhecer que muitas meninas e mulheres têm acesso limitado a cuidados médicos de 

qualidade, apoio à gravidez, recursos educacionais e justiça legal. Ore por maiores penalidades 

para estupro e incesto, maior defesa da saúde reprodutiva das mulheres, incluindo medidas 

práticas para redução de taxas de mortalidade materna e infantil e envolvimento mais amplo da 

comunidade religiosa para responder aos necessitados. 

  



Justiça Racial 

Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá têm longas histórias de racismo sistêmico, mesmo 

entre cristãos. Infelizmente, a injustiça racial continua a existir em toda a América do Norte. Por 

favor, ore por força, coragem para lutar contra todas as formas de racismo, intolerância, 

xenofobia, desigualdade e para que a Igreja seja um agente de mudança nas comunidades em 

toda a região. 

  

Pandemia do COVID-19  

Ore pelas muitas pessoas que ainda sofrem de doenças relacionadas ao COVID. Por aqueles 

que travam lutas com doenças pulmonares e cardíacas, bem como depressão e outros desafios 

mentais causados pelo impacto do COVID. 

  

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Somos gratos pela proteção, provisão e poder sustentador de Deus para a atual Equipe 

Administrativa da BWNA. Agradecemos a Deus pelas portas que se abriram, pelas conexões 

que foram feitas e pelas conquistas desta equipe. Também estamos empolgadas com o próximo 

grupo de líderes que levará as mulheres batistas da América do Norte a novos patamares, pois 

continuam "a capacitar as mulheres a viver a vida do Reino, especialmente nas áreas que ajudam 

os vulneráveis". 
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Mulheres Batistas do Pacífico (BWP) 

7 Órgãos Membros em 7 Países 

 

 

Violência Doméstica  

A ONU estima que até 68% das mulheres em partes do Pacífico sofrem violência doméstica e 

familiar. Por favor, orem pela segurança e proteção dessas vítimas. Ore para que os infratores 

se arrependam. Ore para que o sistema legal aplique efetivamente as leis contra violência 

doméstica. Ore para que a igreja local se levante como uma voz contra a violência doméstica. 

 

Mudanças Climáticas 

As ilhas do Pacífico são extremamente vulneráveis às mudanças climáticas. O impacto das 

mudanças climáticas inclui a perda de terras costeiras, ciclones e secas, falta de colheitas e a 

perda de recifes de corais e peixes. Por favor, ore para que cuidemos bem da terra que Deus 

nos deu. Ore para que os líderes políticos façam mudanças corajosas para ajudar a curar o 

planeta. Ore por aqueles no Pacífico cujas vidas são impactadas por esta triste mudança. 

 

Reconciliação  

Por favor, ore pela reconciliação dos povos indígenas na Austrália e Nova Zelândia. Esses 

indígenas sofrem traumas geracionais e indignidades de longa data. Eles são muito mais 

propensos a sofrer problemas de saúde agudos, serem vítimas de violência e serem presos. Ore 

para que a Igreja tome a liderança nesta reconciliação. 

 



Segurança  

Ore pela segurança regional no Pacífico. Há uma tensão preocupante entre a Austrália e a China. 

Há preocupação com a presença militar na região afetando o comércio e a segurança nacional. 

 

Paz   

Ore por liderança política ética no Pacífico que rejeite a corrupção e a má conduta. Ore por 

liberdade política de expressão sem violência. Ore para que os líderes escolham a justiça sobre 

o poder e o tribalismo. Violência horrível e derramamento de sangue que marcaram as eleições 

em Papua Nova Guiné este ano. Ore por uma governança mais pacífica no futuro. 

 

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Agradecemos pela abundante colheita de alimentos dos projetos de hortas BWP “Seeds of 

Hope” em Fiji. As mulheres foram treinadas em horticultura e aprenderam a plantar hortas ao 

redor de suas casas. Este projeto teve um impacto incrível com a colheita da horta que fornece 

alimentos para famílias, igrejas e comunidades. O projeto também forneceu uma atividade que 

apoia a saúde mental, constrói relacionamentos familiares e cria oportunidades evangelísticas. 
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União das Mulheres Batistas da África (BWUA) 

Conectando Mulheres em 37 Países 

  

Equidade educacional 

A taxa de analfabetismo entre as meninas na África é alta. Ore contra a discriminação de gênero 

nas escolas para que as meninas tenham acesso e oportunidades educacionais e vocacionais 

iguais. 

  

Violência Baseada no Gênero 

Ore contra a mutilação genital e outros atos de violência que afetam a saúde das meninas. Ore 

contra casamentos infantis, incestos e estupros. Ore por recursos para apoiar as vítimas 

enquanto elas enfrentam os impactos físicos, emocionais e mentais do trauma causado pela 

violência. 

  

Paz 

Muitas áreas da região continuam enfrentando distúrbios políticos e econômicos. Ore por um 

processo eleitoral pacífico, pois muitos países da África organizam eleições. Ore por estabilidade 

política para que os países experimentem crescimento econômico e sustentabilidade. Ore para 

que líderes justos no governo se levantem contra a corrupção. Ore contra o terrorismo e os 

grupos armados que ameaçam a paz. 

  

Missão e Evangelismo 

Ore para que as mulheres tenham um compromisso apaixonado com a missão e pelo 

evangelismo. Ore por oportunidades de alcançar os perdidos e trazer de volta aqueles que 

perderam o foco em Deus. 

  



Liderança da União Continental  

Ore para que o dom de entrega seja a porção das mulheres para que elas promovam o trabalho 

do Reino em toda a África. Também oramos especificamente pela graça, sabedoria e proteção 

do Senhor para os novos líderes sindicais continentais ao iniciarem seus mandatos de cinco anos 

de serviço. 

  

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Louvamos a Deus pela oportunidade de nos reunirmos de 14 a 17 de agosto no Ricks Institute 

na Libéria para a 14ª Conferência Continental da BWUA. Oferecido a cada cinco anos, é sempre 

encorajador ver as mulheres batistas de todo o continente celebrarem nossa diversidade e 

unidade através deste tempo especial de oração, comunhão, adoração e treinamento. 
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União de Mulheres Batistas da América Latina (UFBAL) 

25 Órgãos Membros em 21 Países 

  

Desafios 

Muitas estão sofrendo em todo o continente devido aos desafios sociais, como corrupção política 

econômica, tráfico humano e pobreza. Ore por nossas mulheres enquanto elas buscam ser vozes 

na praça pública e defender os necessitados.  

  

Chamado Missionário  

Reunimos os recursos necessários para apoiar um missionário latino-americano para trabalhar 

com mulheres na Índia. Ore para que Deus levante uma mulher para responder a esse chamado 

e conceda discernimento aos nossos líderes no processo de seleção.   

  

Ministério de Gravidez de Risco  

Nosso centro de comunicação na Argentina atende centenas de ligações de mulheres que 

enfrentam gravidezes inesperadas e as conecta com recursos e apoio local. Ore por recursos 

para estabelecer centros semelhantes em todos os países da América Latina.   

  

Comunidades Indígenas  

Ore por oportunidades de construir relacionamentos e compartilhar a esperança do Evangelho 

com mulheres e crianças indígenas.  

  

Liderança da União Continental 

Ore pela seleção da liderança da União Continental para o próximo quinquênio e pela sabedoria 

e provisão do Senhor ao desenvolverem seus objetivos estratégicos. 

  

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Atualmente, estamos apoiando 37 projetos em todo o continente, incluindo a facilitação de nossa 

linha direta de crise 24 horas por dia para mulheres que lutam com uma gravidez inesperada. 

Como resultado desse recurso, as mulheres receberam o apoio necessário durante a gravidez e 

243 crianças saudáveis foram acolhidas no mundo.   
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União de Mulheres Batistas do Caribe (CBWU) 

17 Órgãos Membros em 17 Países 

  

Rompendo o Ciclo da Violência 

A violência doméstica contra mulheres e crianças está aumentando. Ore pelas mulheres que são 

vítimas de abuso psicológico, verbal, físico e sexual. Ore por casamentos fortes, onde o amor e 

o respeito sejam desenvolvidos e sustentados entre marido e mulher. 

  

Avivamento 

Ore para que Deus envie um grande avivamento entre os jovens das nossas ilhas – que eles 

sejam salvos e vivam uma vida vitoriosa em Jesus. Ore para que a paz de Deus permaneça 

ancorada em nós para perseverarmos na fé e na Palavra de Deus mesmo em tempos de 

tempestades. 

  

Líderes e Pastores emergentes 

Ore para que homens e mulheres aceitem o chamado de Deus em suas vidas e se ofereçam 

para serem treinados como pastores e líderes para o serviço no reino. Ore para que pastores e 

líderes de igrejas sejam capazes de enfrentar os desafios trazidos pelo COVID-19. Ore por uma 

renovação espiritual da igreja pós-COVID. 

  

Países devastados por desastres naturais (Haiti/San Andrés/São Vicente) 

As economias do Haiti, San Andrés e São Vicente e Granadinas foram devastadas por desastres 

naturais. Ore pela recuperação dos sistemas de saúde, sociais e políticos nesses países. A 

educação das crianças também é afetada com muitos ainda incapazes de acessar o serviço de 

internet. Ore também pela paz e estabilidade no Haiti para que o país possa voltar à normalidade. 

  

 

 

 

Pandemia do COVID-19  

Ore pelas muitas pessoas que ainda sofrem de doenças relacionadas ao COVID. Levante as 

doenças pulmonares e cardíacas em luta, bem como a depressão e outros desafios de saúde 

mental causados pelo impacto do COVID-19. 

 

Celebrando a Vida Vitoriosa em Ação              

Louvamos e agradecemos a Deus por permitir que a CBWU concluísse uma reformulação da 

marca da organização. Agora temos um novo logotipo, papel timbrado e Constituição revisada 

em três idiomas (inglês, espanhol e francês). Também agradecemos a Deus pelo 

desenvolvimento de um Abrigo Seguro para mulheres e crianças na Jamaica, o primeiro desse 

tipo na ilha. 
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Mulheres Batistas Europeias Unidas (EBWU) 

Conectando Mulheres em 50 Países na Europa e no Oriente Médio 

  

O Impacto da Instabilidade Política e da Guerra 

As pessoas estão sofrendo com a instabilidade política em países como Bielorrússia e Líbano, a 

devastação da guerra na Ucrânia e as consequências de longo prazo das guerras no Iraque, 

Síria, Armênia, Azerbaijão e Rússia. O número de pessoas deslocadas e refugiados está 

aumentando, com mais de 12 milhões de deslocados somente da Ucrânia. Famílias estão 

quebradas. O tráfico de pessoas está aumentando. As pessoas estão de luto. Por favor, ore por 

paz, restauração e resiliência e por oportunidades de se erguer como pessoas de fé para atender 

às muitas necessidades ao nosso redor. 

  

Engajamento da Igreja 

Por causa da pandemia, muitos cristãos fizeram a transição para os cultos virtuais da igreja ou 

se desconectaram completamente. Embora as condições de saúde tenham melhorado, muitos 

não voltaram a se envolver com a igreja, especialmente na Europa Ocidental e Central. Por favor, 

ore para que eles se reconectem com suas congregações e experimentem a alegria da 

comunhão. 

  

Mudanças Climáticas 

Os países da EBWU estão vendo os efeitos das mudanças climáticas. As temperaturas estão 

subindo, o número de inundações está aumentando e as costas estão recuando. Ore para que 

os cristãos respondam como bons administradores da criação e tomem medidas para impactar 

positivamente nosso planeta.   

  

Violência 

Doméstica A violência doméstica continua a aumentar em toda a nossa região – tanto dentro 

como fora das igrejas. Ore por uma profunda mudança na mentalidade e nas leis, por todos 

aqueles que estão liderando iniciativas para ajudar mulheres e crianças em perigo, e por paz e 

cura para vítimas de violência doméstica. 

  

Ásia Central 

Nossos irmãos e irmãs da Ásia Central têm um lugar especial em nossos corações, mas 

enfrentam muitos desafios. Ore por maior liberdade religiosa na região e pela oportunidade de 

construir uma ponte de apoio entre eles e outros países da EBWU. 

  

Celebrando a vida vitoriosa em ação           

Louvamos a Deus pela oportunidade de organizar e oferecer uma conferência de mulheres sobre 

o tema “Para um tempo como este” em Belgrado, Sérvia, em outubro de 2022, o primeiro 

encontro presencial desde o início da pandemia. Também agradecemos a fidelidade das 

mulheres na Ucrânia e nos países vizinhos que se uniram para preparar refeições, abrir lares e 

prestar assistência e apoio às pessoas forçadas a fugir de suas casas. 

  

Página 15 



Mulheres Batistas da Aliança Mundial (BWAW) 

Conectando Mulheres em Mais de 140 Países 

  

Respondendo às Estatísticas da Crise de Refugiados  

Estatísticas estimam que 40% dos refugiados do mundo são crianças. Ore por recursos para 

ajudar a responder às necessidades físicas, emocionais e espirituais dessas crianças preciosas. 

  

Em pé contra a violência doméstica  

Estima-se que um terço das mulheres em todo o mundo sofreram violência por um parceiro 

íntimo. Esta é uma questão global que requer uma resposta global. A BWA Women lançou um 

centro de recursos on-line em StandAgainstDV.net, reunindo recursos de qualidade para apoiar 

indivíduos, congregações e comunidades em sua posição contra a violência doméstica. Ore para 

que Deus utilize essa ferramenta para educar, equipar e nos aproximar da erradicação desse 

mal.  

  

Comissão das Nações Unidas sobre o Status da Mulher 

Ore pelas mulheres que se reunirão para este evento anual das Nações Unidas em março de 

2023 para aprender, interagir e desenvolver etapas acionáveis para fornecer mais recursos à 

nossa comunidade global. 

Conferência Global de Mulheres Batistas.  

Já começamos a planejar este evento quinquenal previsto para julho de 2025 em Brisbane, 

Austrália. Ore para que o Espírito dê sabedoria aos nossos líderes enquanto planejamos e unja 

este momento especial juntas, e que seja esse momento como um trampolim para renovação e 

avivamento de mulheres em todo o mundo.  

  

Conferência Global de Mulheres Batistas  

Já começamos a planejar este evento quinquenal previsto para julho de 2025 em Brisbane, 

Austrália. Ore para que o Espírito dê sabedoria aos nossos líderes enquanto planejamos e unja 

este momento especial juntas, e que seja esse momento como um trampolim para renovação e 

avivamento de mulheres em todo o mundo. 

  

Liderança 

Ore por graça, sabedoria e perseverança para nossa liderança – incluindo a presidente feminina 

da BWA, Karen Wilson, a secretária-tesoureira Sherrie Cherdak, a diretora executiva Merritt 

Johnston e cada um dos nossos sete presidentes da União Continental. 

Ore por um movimento com base no livro de Tito capítulo 2 entre nós para que cada geração 

esteja unida e conectada para discipular e comissionar líderes em igrejas, comunidades e em 

todos os continentes. Ore pelo lançamento da Rede de Líderes de Mulheres da BWA liderada 

por nosso Presidente com a visão de ver mulheres lado a lado para liderar e influenciar mudanças 

em todo o mundo. 

 

Celebrando a vida vitoriosa em ação 

Trabalhando em colaboração com a Baptist General Association of Virginia, a BWA Women 

ajudou a lançar a primeira comissão de liderança global da Uptick com mulheres jovens de 14 



países. Através do processo de mentoria por nove meses, essas jovens líderes estão sendo 

preparadas para causar um impacto significativo em suas comunidades, bem como no ministério 

global da BWA Women. 

 

CONTRACAPA 

  

Serviço de Adoração Global do Dia de Oração 2022 

“Vida Vitoriosa” 

Sábado, 15 de outubro de 2022 

  

Por mais de 70 anos, as mulheres batistas de todo o mundo se uniram todo mês de novembro 

para o Dia Mundial de Oração das Mulheres Batistas. Este ano, uma nova tradição é adicionada 

ao evento histórico, pois as Mulheres da Aliança Mundial Batista iniciam o Dia de Oração de 2022 

com uma experiência de adoração global on-line no sábado, 15 de outubro. Escolha um dos três 

horários de adoração listados abaixo. 

 

>ÁSIA E PACÍFICO • 12:00 PM AEDT (Sydney) 

> ÁFRICA, EUROPA E ORIENTE MÉDIO • 12:00 PM CEST (Paris) 

> CARIBE, AMÉRICA LATINA E AMÉRICA DO NORTE • 12:00 PM EDT (Washington, DC) 

 

Adoração • Oração • Doação • Atualizações do Ministério 

Junte-se a nós para esse poderoso momento de adoração e oração enquanto compartilhamos 

como Deus está trabalhando em todo o mundo, celebrando a diversidade de nossas sete uniões 

continentais e aprendendo como podemos fazer parceria para um maior impacto do reino no 

próximo ano. 

  

Descubra mais: 

BWAWomen.org 


