Domingo, 03 de junho de 2018
“Que tens Hagar? Não temas; porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está”.
Abrindo-lhe Deus os olhos; viu ela um poço de água...
Gen. 21:17b,19a

Abençoe os filhos de Ismael
“Quando eu penso nos nossos amigos muçulmanos, que são os descendentes de Ismael, este texto do livro de Genesis me vem com frequência ao
espírito e eu oro por eles. Deus ouviu a voz de Ismael em um momento de profundo desespero,
quando a sua mãe Hagar não tinha nada mais a
esperar além da morte. Deus então abriu os olhos
dela para que ela visse a Sua milagrosa provisão
que lhe salvaria a vida e a vida do seu filho.”
Uma missionaria servindo no Senegal
♦ Oremos que nós, os filhos da promessa tenhamos o mesmo sentimento de Deus: Ele escuta o grito do coração dos muçulmanos, os
filhos de Ismael espalhados pelo mundo inteiro. Que sejamos cheios de zelo e amor ao lhes
compartilhar as Boas Novas.
♦ Oremos para que os olhos espirituais dos filhos de Ismael se abram para ver Jesus, a
Água Viva, e que eles bebam desta Água.
♦ Oremos para que Deus continue a se revelar
aos filhos de Ismael através de sonhos e de
visões.
Filhos de Ismael que se tornaram filhos de Deus
Entre os discípulos de Jesus senegaleses, são poucos os que vieram do Islã. Este ano, gostaríamos de orar particularmente por eles.
♦ Oremos para que o Senhor lhes dê força e coragem para resistirem as pressões e as perseguições que não faltam, particularmente durante os primeiros anos de caminhada com Jesus. Oremos pela proteção deles.
♦ Oremos para que eles possam dar testemunho de Jesus para os seus próximos e que vários

membros das suas famílias e do seu círculo relacional sejam salvos.
♦ Enfim, oremos que eles possam fazer parte de uma comunidade de discípulos. Que eles

possam ser cuidados e ensinados. Que as comunidades cristãs senegalesas descubram
uma maneira de louvar a Deus, de orar, de meditar e de semear a Palavra que seja harmoniosa ao contexto sociocultural.
Para receber mais informações, favor entrar em contato com:
WEC no Senegal: senfl777@gmail.com

