BOLETIM DE ORAÇÃO
MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO DIA 18 DE MAIO
“Protege-me como à menina dos teus olhos;
esconde-me à sombra das tuas asas” Salmos 17:8
No dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Bola
na Rede mobiliza os cristãos brasileiros a levantarem sua
voz.
Nas 12 cidades capitais que sediarão jogos da Copa do
Mundo 2014, acontecerão diferentes mobilizações pelas
ruas e praças. Esta convocação envolve Igrejas, diferentes
movimentos sociais e também parcerias com o setor
governamental.
Dedique momentos de oração em favor dos articuladores
do Bola na Rede. Orem e agradeçam a Deus pela vida de
cada pessoa que está se dispondo a proclamar o Reino de
Deus através dessa mobilização nacional.
Comunicação: riziely.rp@gmail.com

Pedidos de Oração BNR Brasil
1. Pela aproximação com os Comitês Estaduais de Enfrentamento
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
2. Pela efetivação de parcerias com órgãos de defesa dos direitos,
ONG’s e igrejas evangélicas.
3. Que Deus levante muitos grupos de oração em todo país.
4. Sabedoria e direção de Deus para o Grupo dos Articuladores e
dos coordenadores.
5. Discernimento para o trabalho.
6. Proteção espiritual para todos os envolvidos nas ações.
7. Renovação das forças físicas e mentais
ARTICULADORES
NORTE
Manaus - Wilma Ribeiro, Jaqueline Santos, Magaly Araujo
NORDESTE
Salvador - Lucy Coutinho, Selma Vilas Boas Teles.
Recife - Danielly Correia, Janaina Bezerra, Nury Azevedo.
Natal - Leandro Silva, Ana Paula Felizardo.
Fortaleza—Jailma Rodrigues, Ida Porto, Wendel Cavalcante,
Leolina Cunha
CENTRO-OESTE
Brasília - Josafá de Paula Batista, Pedro Fávero, Joana
Cravo Quintanilha
Cuiabá - Luciana Fernandes, Robson Carlos Gomes
SUDESTE
São Paulo - André Marçal, Tércio Sa Freire, Marli Marcandali,
Joabe Santos, Sergio Mendes.
Rio de Janeiro - Davina Cardoso, Jocimar Duarte.
Belo Horizonte - Maria Joana Oliviera, Petrúcia de Melo.
SUL
Curitiba - Charles Renner, Wanda Hudson
Porto Alegre - Sandra Penno

Integrantes do Grupo Coordenador:
Visão Mundial – Welinton Pereira
Exército de Salvacão – Alex Nesterenko
Rede Fale – Morgana Boostel e Leonara
RENAS – São Paulo Tércio Sa Freire
REPAS – Eliandro Viana
FEPAS – Eloisa Lazzarotto
Vale da Bênção – Débora Fahur
Grupo Executivo da Campanha BNR
Debora Fahur
Ronald Neptune
Tânia Wutzki
Riziely Herrera
Eliandro Viana
Parceiros Técnicos da Campanha BNR
Rede Mãos Dadas – Elsie Gilbert
Terezinha Candieiro
CLAVES Brasil - Luciana Noya

e

Parceiros Financeiros
Tearfund – Serguem Silva
Latin America Mission (LAM) – Ronald Neptune

Interceda pelos pedidos de oração
dos grupos nas 12 cidades
Salvador - BA

Fortaleza - CE



Pelas pessoas envolvidas na mobilização.



Pela saúde da equipe



Pelas ações e parcerias com os órgãos



Pela

segurança

governamentais.

durante a ação;

Cuiabá - MT

Porto Alegre - RS



Pela fase de planejamento das ações do

Pelo

adolescentes

Pelas realizações dessa semana; pela

realização da campanha de oração em

dia 18 de Maio.




dos

envolvimento

e

apoio

de

favor

da

Proteção

de

Crianças

e

organizações e mais pessoas no BNR a

Adolescentes; pelo fortalecimento da

partir deste dia.

equipe; pelas famílias dos articuladores.



Pelo

protagonismo

das

crianças

e

adolescentes envolvidas na ação.


Natal - RN

Para que a mensagem dos bons tratos

seja anunciada e sensibilize as pessoas



Pela vida dos integrantes do grupo

que participarão do evento.



Pelas ações do grupo na cidade

Sabedoria

para cada integrante da equipe.
Manaus

Rio de Janeiro – RJ


Pelas pessoas que estão realizando os

Pela concretização de todas ações, e

trabalhos; pela divulgação da RENAS e do

conscientização de todas as pessoas que

BNR em Manaus; pelos participantes em

irão participar das atividades.

geral.



Brasília-DF

Curitiba—PR



Pela direção do Senhor nas ações



Pelo

despertamento

de

jovens

no



Pela equipe coordenadora de Curitiba e

Combate a Exploração Sexual de Crianças

seus familiares;

e Adolescentes.



Por

todas

as

ações

que

serão

desenvolvidas na cidade e região nessa
semana;

São Paulo – SP



Pela sensibilização e mobilização de

mais igrejas e pessoas engajadas nesse


Pelo fortalecimento dos conselhos e

mobilizações.


Por

aproximação

das

igrejas

às

mobilizações.

movimento;


Para que todos os impedimentos em

relação a ação do dia 18 de maio
possam ser derrubadas, e que tudo
possa ocorrer conforme o planejado.

Belo Horizonte - MG



Pela realização do I Seminário “A rede em

ação por uma infância protegida”, com o

Recife - PE

objetivo de sensibilizar e mobilizar a Igreja
na formação de uma opinião pública a
respeito do fenômeno da violência sexual
no turismo.


Para que o objetivo seja cumprido e as

Igrejas

tragam

o

diálogo

para

seus

departamentos, desconstruindo tabus, e
que o assunto se torne uma importante
ferramenta de proteção das crianças.

 Por

recursos financeiros para
impressão de panfletos e logistica do
evento
 Pela equipe de articulação e outras
organizações envolvidas
 Para que a ação alcance o coração das
crianças e adultos que estarão no
parque;
 Pelos ministérios de dança e teatro que
estão envolvidos

Acompanhe a agenda das mobilizações:
http://bolanarede.org.br/blog

