Dia de Oração dos Fundadores 2021

Day 1
Mulheres em trauma
Baloté Amalo
O pai dela cantava músicas enquanto fazia suas tarefas na fazenda. Depois de ouvi-lo ao
longo dos anos, Baloté Amalo, como uma jovem mulher, passou a acreditar em Cristo como seu
Salvador. Ela nasceu no sul da Etiópia em 1917. Ela frequentou uma igreja local lá e foi
alfabetizada la.
Baloté estava entre as 21 jovens mulheres cristãs escolhidas para fazer parte de um
programa inicial de aprendizagem de dois meses para jovens wolaitta em 1946. Após o
treinamento, as mulheres começaram a ensinar o que tinham aprendido em seus distritos de
origem. Alguns anos depois, Baloté ajudou a organizar a Associação de Mulheres Cristãs
Wolaitta. A visão era fornecer ensino e companheirismo para as mulheres, usando artesanato
para juntá-las e fornecer uma maneira de ganhar algum dinheiro. Conferências bíblicas anuais
no centro da SIM em Soddo e em todos os distritos de Wolaitta geralmente incluíam algum
desafio missionário, e como resultado, muitas mulheres se voluntariaram para espalhar o
evangelho além de Wolaitta.
Baloté e seu marido, Amoché, com seu filho, Dästa, viajaram para Yala – Gafa, de burro
em 1954. Lá eles trabalhavam na alfabetização e ensinavam artesanato para as mulheres.
Dentro de um ano, novos crentes construíram uma casa de oração. Infelizmente, durante uma
viagem para relatar seu trabalho na conferência anual da Bíblia em Soddo, bandidos
assassinaram Amoché.
Baloté deve continuar seguindo sua vocação missionária, ou voltar para casa em
Wolaitta? Ela tomou sua decisão, lembrando que foi Deus que a chamou. Ela continuou seu
trabalho lá por mais sete anos. Ela e Dästa viajaram por toda a área, às vezes por dois meses de
cada vez, ensinando Bíblia, alfabetização e artesanato. Eles não tinham casa, mas dependiam
da hospitalidade dos outros durante suas viagens.
Quando retornou a Wolaitta em 1962, ela ajudou a coordenar o ministério das mulheres
dentro da Igreja Wolaitta Kale Heywet. Seus fiéis anos de serviço foram reconhecidos pelo
Conselho da Igreja Wolaitta.
A informação desta história veio do Suplemento 8.1 do Dr. E. Paul Balisky em Por Oração às Nações: Uma Curta
História da SIM.

Orações
O SENHOR é conhecido por sua justiça. . . os necessitados nem sempre serão esquecidos, nem a
esperança dos aflitos jamais perecerá. Salmo 9:16a, 18

Nós o louvamos, nosso Pai, que assim como o Senhor viu Hagar em sua angústia no deserto, o
Senhor vê a agonia das mulheres aflitas hoje. O Senhor vê o desespero como algumas mulheres
deixam tudo o que conhecem e possuem para fugir por segurança para outro país. O Senhor vê
o terror daqueles que não podem escapar. O Senhor percebe a esperança desbotada de uma
mãe criando seus filhos em um campo de refugiados. O Senhor nunca está alheio à dor de
mulheres que sofrem abuso físico e emocional diariamente. Seus olhos não se desviam das
mulheres traficadas por algumas peças de prata. Pai, tenha misericórdia!
Oremos para que o reinado justo de seu Reino venha e sua vontade seja feita em _____ (Nome
de algum País)
Oramos para que o Senhor faça sua presença conhecida por ____(nome de alguma mulher que
conheça).
Pai, sensibilizar-nos de maneiras que possamos tratar as contribuições das mulheres de ânimo
leve e nos direcionar em como olhar não apenas para nossos próprios interesses, mas para os
interesses das mulheres ao nosso redor. Na humildade, ajude-nos a considerar os outros
melhor do que nós mesmos.

Dia 2
Meninas Jovens
Elizabeth Bowen Thompson
Elizabeth Bowen Thompson deu sua vida para evangelizar mulheres sírias e, ao fazê-lo,
fundou a Sociedade para o Aperfeiçoamento Social e Religioso das Mulheres Sírias em 1860.
Após várias fusões e novos nomes, a missão era conhecida como Missão Evangélica do Líbano e
eventualmente tornou-se parte do Oriente Médio Christian Outreach (MECO) e, em seguida,
SIM.
Elizabeth estava na casa dos trinta anos quando se casou com o Dr. James Bowen
Thompson, um missionário escocês que havia fundado o Hospital Britânico da Síria em
Damasco. Ela foi com ele de volta para a Síria, onde começou um trabalho com mulheres,
ensinando-lhes habilidades e cuidando de suas necessidades. Depois que James morreu de
febre, Elizabeth voltou para Londres. Lá, ela se envolveu em um trabalho de missão em tempo
integral com viúvas e órfãos de soldados britânicos mortos na Revolução Indiana. Ela logo
fundou a Sociedade de Missões mulheres bíblicas cuja missão era elevar as mulheres que
viviam nas favelas, equipando-as com Bíblias e enviando-as de volta para casa para
compartilhar o evangelho.
Quando Elizabeth foi para Beirute em 1860 com a intenção de fazer um trabalho de
socorro, ela viu a necessidade de educação entre mulheres e meninas e começou um trabalho
totalmente novo na área devastada pela guerra no Líbano. Sua primeira escola começou com
aulas noturnas realizadas em um quarto de hotel. Seu trabalho progrediu com sucesso, apesar

de grandes dificuldades. O derramamento do Espírito Santo era evidente, e Elizabeth nunca
vacilou de sua determinação em tornar conhecida a Palavra de Deus.
Quando Elizabeth Bowen Thompson morreu nove anos depois, ela deixou para trás 23
escolas bem estabelecidas em nove centros. O Colégio de Treinamento em Beirute teve
influência significativa no desenvolvimento da educação feminina na região por mais de um
século. Foi dito que a chave para seu sucesso era a firme consistência e um "olho único" para
compartilhar o evangelho.
Orações
Jesus disse: "Deixem que as crianças venham até mim, e não as impeçam, pois o reino dos céus
pertence a estes." Mateus 19:14
Senhor Jesus, obrigado pela forma como modelou valor e cuidado com as crianças. Como
pessoas que carregam seu nome, nós também queremos demonstrar o valor de cada criança,
exclusivamente moldada para seus propósitos. Lamentamos os maus tratos e a exploração das
crianças.
Lamentamos quando as jovens não têm acesso à saúde e à educação. Desejamos agora o que
Isaías previu: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será sua paz.
Nós corajosamente oramos em seu nome, Jesus, que o tráfico infantil seja interrompido,
crianças passando pelo trauma da guerra, fome, conflitos em casa, e abusos experimentariam a
cura através de sua redenção comprada em sangue.
Faça seu nome conhecido por crianças de todo o mundo. Oremos para que _____ (Nome de
alguma criança que você esteja preocupado(a))
Guarde-nos de fazer uma criança que acredita em você tropeçar. Dê-nos uma visão de como
nutrir e abençoar as crianças para que floresçam como seus discípulos, sempre lembrando que
devemos nos tornar como crianças pequenas para entrar no reino dos céus.

Dia 3
Mulheres em Missão
Mary Haas
Poucos podem olhar para trás e creditar um jogo de softball por seus anos em serviço
de missão. Mary Haas cresceu querendo ser missionária, mas vários obstáculos ficaram em seu
caminho. Eventualmente, como candidata da SIM, ela passou pelo exame físico habitual para
determinar sua capacidade de sobreviver nos trópicos. O médico concluiu que os pulmões dela
não eram fortes o suficiente. Mais tarde, no mesmo dia, os candidatos jogaram um rigoroso
jogo de softball contra os membros do Conselho. Mary jogou bem, em seus próprios limites -

alto e cheio de ânimo. O Conselho rapidamente concluiu que não havia nada de errado com
seus pulmões e que ela poderia ir para a África.
Mary passou 43 anos na Nigéria, trabalhando como dispensadora médica, entregando
bebês e ministrando para pastores, grupos de mulheres e crianças. Ela supervisionou a
construção de 40 edifícios e foi pioneira nas aulas bíblicas em escolas governamentais. Ela
sobreviveu a várias experiências de quase-morte, confrontando um Leopardo, bem como
escapando por pouco de ser pisoteada por Elefantes.
Quando ela precisava de um caminhão para o seu trabalho, ela os achou escassos
devido à guerra. Enquanto estava nos EUA, ela corajosamente contatou o magnata dos
negócios, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company. Ele atendeu o telefone quando ela
ligou e a ajudou a obter um novo caminhão Ford, que ela enviou para a Nigéria. Outra vez,
quando nos EUA, Mary foi à gravação de um programa de TV, Queen for a Day. Ela foi escolhida
uma das quatro finalistas entre 200 mulheres na plateia. Seu pedido era para uma máquina de
mimeógrafo e um gerador de 1.000 watts. Os aplausos para Maria atingiram o ponto mais alto
possível, e ela foi coroada rainha para aquele dia. Os dois itens serviram seu trabalho na África
por muitos anos.
Mary Haas era uma mulher de profunda fé, determinação e tenacidade. Ela serviu a
Deus em situações difíceis, usando sua coragem e inteligência. Só Deus sabe o número
daqueles em seu reino por causa de um jogo de softball muitos anos atrás!
A informação para esta história foi tirada do Queen with a Pure White Crown por Ruth Jacobson, e queen for Many Days por
Cheryl Ely, publicado na Intercom, 1999.

Orações
O anjo disse às mulheres... vá rapidamente e diga a seus discípulos: "Ele ressuscitou dos mortos
e está indo à sua frente na Galiléia. Lá você vai vê-lo. ". " Assim, as mulheres correram para
longe da tumba, com medo ainda cheio de alegria, e correram para contar aos seus discípulos.
Mateus 28:5-8 (porções)
Pai, o Senhor agraciou mulheres dedicadas para serem as primeiras a saberem das boas notícias
da ressurreição de seu filho. Agradecemos que desde aquele dia, o Senhor tenha chamado
milhões de mulheres para tornar seu evangelho conhecido em famílias, bairros e comunidades
distantes ao redor do mundo. Obrigado pelas muitas mulheres em missão, que foram ou são
hoje, ativas em fazer discípulos entre comunidades onde o Senhor é menos conhecido.
Oremos para que Seu nome seja sagrado onde quer que sirvam, como pelo seu Espírito Santo,
em palavra e ação, elas provem sua existência e revelem seu caráter.
Oremos para que _____
Pedimos que ajude todas as mulheres da SIM a permanecerem consistentemente em Ti. Dêlhes a alegria de muita frutificação como eles fazem discípulos que farão discípulos, até que o
Senhor seja conhecido em todas as comunidades que vivem e morrem sem suas boas notícias.

