
   Să ne rugăm pentru… 
 
1. Producătoarele emisiunii SperanŃă pentru Ea  
în limbile bambara, engleză şi franceză care sunt 
transmise în Africa de Vest. RugaŃi-vă pentru 
înŃelepciune pentru Coordonatoarea Regională, Ruth 
Mbennah, care oferă indicaŃii, colectează resurse 
financiare, oferă instruire şi le încurajează pe femeile 
din aceste Ńări. 
 

2. Femeile din Africa de Vest, care se luptă pentru a 
îşi întreŃine familiile, cu resurse puŃine, educaŃie 
limitată şi aproape nici un ajutor de la familiile lor 
sau din partea comunităŃii. 
 

3.AduceŃi mulŃumiri pentru Karl şi Gail, care sprijină 
financiar misiunea PA din Liberia. Rugati-va pentru 
Esther şi Christine, pentru eforturile lor neobosite 
prin care încurajează 80 de lideri ai grupurilor de 
rugăciune şi sute de mijlocitoare prin organizarea de 
evenimente prin care femeile să fie bine echipate.  
 

4. Christine şi alte persoane care organizează 
Festivalul All Liberia Life între 25 - 27 martie in 
Monrovia, Liberia. RugaŃi-vă pentru predicatori, 
inclusiv pentru Franklin Graham. Rugati-vă pentru 
oamenii din diferite triburi şi denominaŃii din diverse 
părŃi ale Liberiei, care vor veni la acest eveniment. 
 

5. Distriburea calendarului lunar de rugăciune şi a 
scrisorilor lui Marli în Liberia. Fără a avea acces la 
servicii de poştă şi fără motocicletă, persoana care se 
ocupă  de livrare ia un taxi şi apoi merge în zone care 
sunt inaccesibile cu automobilul. 
 

6. Femeile din Liberia care suferă încă în urma 
traumelor cauzate de violurile în grup, tortura şi 
sclavia din timpul războiului civil. RugaŃi-vă, de 
asemenea, pentru cele care ajung la ele cu dragostea 
lui Dumnezeu şi tratament pentru rănile fizice şi 
emoŃionale. 
 

7. Lideri ca să se ocupe de lipsa moaşelor la nivel 
naŃional; acest deficit conduce la complicaŃii legate de 
sarcină, fistule şi decese. 
 

8.Femei şi fete care continuă să fie vulnerabile la 
infectarea cu HIV, violenŃa legată de gen, sărăcie şi 
accesul limitat la serviciile de educaŃie şi sănătate ca 
urmare a războiului civil de 14 ani din Liberia.  

 

9. Slavă Domnului că ascultătoarele pot auzi 
transmisiunile programului SperanŃă pentru Ea în 
limba engleză din Benin, Ghana şi Nigeria.  
 

10. LăudaŃi-L pe Domnul pentru Kim Kargbo, 
fondatoare Proiect Ana si pentru interesul ei faŃă de 
parteneriatul cu Misiunea PA din Sierra Leone, care 
încurajează femeile să se roage şi să ofere în viitor 
programe  în limbile engleză şi Krio. Aproximativ 
două treimi din populaŃia adultă din Sierra Leone este 
analfabetă. Radio-ul este foarte popular şi este 
considerat ca o sursă sigură în Sierra Leone.  
 

11. Slavă Domnului pentru Alice şi Jenny (mama şi 
mătuşa Preşedintelui Earnest Bai Koroma din Sierra 
Leone), care au oferit o Casă de Rugăciune pentru 
femeile în suferinŃă din întreaga lume. RugaŃi-vă, de 
asemenea, pentru grupurile de rugăciune din Makeni 
şi Freetown. 
 

12. Resurse financiare care să acopere necesităŃile 
programelor în limbile femeilor din Burundi 
(Kirundi), Ghana (DST), Nigeria (Hausa) şi Sierra 
Leone (Krio).  
 

13. Pace şi siguranŃă pentru oamenii din Coasta de 
Fildeş. RugaŃi-vă pentru Macy, producătoarea PA în 
franceză,  pentru Olga şi Germaine care încurajeează 
grupurile de rugăciune, ce nu s-au putut reuni în 
timpul turbulenŃelor din Ńara. 
 

14. ÎnŃelepciune şi credinŃă puternică pentru familiile 
care îşi cresc copii în frică de Dumnezeu, pentru a 
preveni prostituŃia, depravarea şi corupŃia cauzate de 
criza economică din Coasta de Fildeş. 
 

15. Vaccinuri, antibiotice, suplimente alimentare, 
plase de pat tratate cu insecticid, practici de alăptare 
îmbunătăŃite şi adoptarea unor reguli de igienă sigure 
să fie disponibile pentru a trata bolile care pot fi 
prevenite şi care omoară vieŃi din Coasta de Fildeş.  
 

16. Femei analfabete din Africa de Vest, care au acces 
limitat la apă curată, să aibă posibilitatea de a asculta 
programele SE şi să înveŃe cum să supravieŃuiască şi 
să trăiască vieŃi sănătoase. RugaŃi-vă ca atunci când 
acestea se confruntă cu provocări ce le pun în pericol 
viaŃa să nu cadă pradă celor care vor să le abuzeze. 

17.  Ascultătoarele programului SE în limba franceză 
care este recepŃionat în Burkina Faso, Mali, Niger şi 
Togo prin intermediul unui transmiŃător din Benin, şi 
pentru necesitatea de a avea o licenŃă pentru unde 
scurte, astfel încât mai multe grupuri de oameni 
neconvertiŃi să poată asculta programe în limbile lor. 
RugaŃi-vă, de asemenea, pentru nevoia urgentă de a 
găsi un inginer de transmisie şi un mecanic de 
întreŃinere. 
 

18. ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu pentru misionarii 
TWR, Paul şi Donna Cox şi Garth şi Fiona Kennedy 
care lucrează în Benin şi fac astfel posibilă difuzarea 
programelor radio în întreaga Africă de Vest. RugaŃi-
vă ca protecŃia lui Dumnezeu să fie asupra lor şi a 
copiii lor.  
 

19. ÎnŃelepciune pentru Monica, coordonatoarea PA 
din Ghana, care încurajează femeile să se alăture 
reŃelei de rugăciune. RugaŃi-vă pentru grupurile de 
rugăciune şi resursele financiare necesare pentru a 
traduce calendarele de rugăciune în Twi, pentru 
deplasări la grupurile de rugăciune şi pentru difuzarea 
programului SE. RugaŃi-vă ca pastorii să le sprijine pe 
femeile care se alătura mişcării de rugăciune a PA. 
 

20. SiguranŃa celor care călătoresc în Ghana, 
deoarece există multe crime care se întâmplă pe 
drumuri. Creşterea recentă a preŃurilor la combustibil 
a afectat fiecare sector al economiei naŃiunii, şi 
cetăŃenii din Ghana sunt afectaŃi, în special femeile, 
care duc greul de poverilor economice. 
 

21. LăudaŃi-L pe Domnul că soŃii din Ghana, care şi-
au abandonat familiile s-au întors acasă şi au acceptat 
responsabilităŃile  în familiile lor.  
 

22. Femeile şi fetele să fie protejate în Burkina Faso 
unde se înregistrează o rată ridicată de mutilări 
genitale feminine şi căsătorii între copii. Guvernul a 
luat o poziŃie fermă împotriva mutilării genitale 
feminine. 
 

23. Femeile să primească asistenŃă medicală mai 
bună în Burkina Faso, unde femeile au, în medie, 
fiecare câte şase copii şi au acces limitat la serviciile de 
sănătate necesare pentru a asigura naşteri în condiŃii 
de siguranŃă. Rata mortalităŃii materne este una 
dintre cele mai mari din Africa.  
 



  

 
24. Femeile din Senegal, care continuă să lupte intr- 
o sărăcie extremă. "Mai mult de 20% din populaŃie 
trăieşte cu mai puŃin de un dolar pe zi" 
 

25. Resurse umane şi financiare, astfel încât femeile 
din Camerun, Republica Africii Centrale, Congo, 
Gabon, Guineea, Madagascar, Mauritania, Rwanda si 
Senegal să poată auzi despre marea dragoste a lui 
Dumnezeu ascultând programul SE în limba franceză. 
 

26. Evelyn (coordonatoare PA în Mali), Jean 
(producător SE în Bambara) şi Marthe 
(traducătoare),  ce lucrează pentru a încuraja femeile 
din Mali ca să asculte programul SE în Bambara şi să 
se alăture grupurilor de rugăciune ale PA.  
 

27. Femeile care sunt victimele violului în 
Mauritania unde nu există legi care definesc violul. 
Femeile care raportează un viol sunt ostracizate şi 
aduc ruşine asupra familiilor lor. 
 

28. Femeile din Burundi să aibă într-o zi 
posibilitatea de a auzi programele SE în franceză şi 
swahili şi, eventual, să aibă un program în Kirundi 
produs în viitor. Femeile Burundi sunt abuzate fizic în 
casele lor, iar poligamia este o practică obişnuită.  
 

29. Pregătirile pentru reuniunea naŃională a 
coordonatorilor Proiectului Ana din Africa de la 
Johannesburg  în luna iulie. RugaŃi-vă pentru 
resursele financiare necesare, planurile de calatorie, 
cazare şi multe alte probleme logistice legate de acest 
eveniment foarte important. 
 

30. Laudati pe Domnul pentru multele vieŃi din 
Africa, care sunt transformate din punct de vedere 
fizic, spiritual, şi emoŃional şi pentru schimbările din 
familii, biserici şi comunităŃi, 
 

31. Femeile izolate de credinŃe culturale şi religioase 
care sunt ostile faŃă de Evanghelie. Multe pot auzi 
despre dragostea lui Dumnezeu pentru ele şi despre 
darul Său de mântuire doar prin intermediul 
programelor de radio care ajung în casele lor şi în  
spatele uşilor închise. 

 
 
 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE DIN 
AFRICA DE VEST  

 
Întunericul spiritual îi Ńine captivi pe oamenii din 
Africa de Vest prin frica şi robia fetişurilor, practicilor 
voodoo, a vrăjitoarelor şi a unor practici culturale şi 
religioase puternice. Lipsa educaŃiei a întunecat şi mai 
mult viaŃa comunităŃilor neconvertite şi a culturilor 
orale, fiind dificil să se ajungă la ei cu Evanghelia lui 
Hristos. Emisiunile de radio pătrund în întunericul de 
care sunt cuprinşi şi le oferă speranŃă. 
 

BogăŃiile Africii de Vest reprezentate de resurse 
naturale (diamante, titan, aur, petrol) au adus foarte 
puŃine beneficii oamenilor din această partea a lumii, 
din cauza corupŃiei şi a luptelor pentru putere. 
Războaie civile brutale au adus umilinŃă, mutilare şi 
moarte multor oameni din aceste Ńări. Femeile au 
suferit multe violuri în grup, tortură şi sclavie, şi 
continuă să lupte cu amintiri devastatoare şi urmările 
fizice ale acestor conflicte. 
 

Femeile din Africa de Vest se confruntă şi cu 
dificultăŃi economice în încercarea lor de a îşi 
întreŃine familiile în unele dintre naŃiunile cele mai 
afectate de sărăcie din lume. Practici culturale precum 
mutilarea genitală feminină şi a căsătoriilor între 
copii, precum şi asistenŃa medicală limitată, sunt 
cauzele unor rate ridicate ale decesurilor materne. 
Multe dintre cele care supravietuiesc sarcinii suferă de 
anemii cauzate de fistule obstetrice. 
 

Boli ce pot fi prevenite sau tratate cu uşurinŃă 
(malaria, diaree şi infecŃii respiratorii) rămân în 
continuare principalele cauze ale decesurilor în rândul 
femeilor şi copiilor. Alte decese sunt cauzate de HIV/ 
SIDA, malnutritie, igiena precară şi lipsa de acces la 
apă potabilă şi canalizare adecvată. 
 

Programul SperanŃă pentru Ea al Proiectului Ana, 
oferă sfaturi salvatoare, dragoste şi speranŃă prin Isus 
Hristos. Emisiunile pot fi recepŃionate în Africa de 
Vest în limbile engleză (Liberia, Ghana, Nigeria), 
Bambara (Mali) şi franceză (Benin, Burkina Faso, 
Coasta de Fildeş, Mali, Niger, Togo). Rugati-vă pentru 
aceste ascultătoare şi pentru sprijinul financiar 
necesar pentru transmiterea acestor emisiuni şi în alte 
Ńări din Africa de Vest. 
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