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Berdoa Untuk Amerika  

Wanita di Amerika menghadapi banyak tantangan 
dalam hidup. Dibandingkan dengan rekan laki-laki 
mereka, mereka menderita upah yang tidak 
setara dan pelecehan seksual yang terus-
menerus. Banyak wanita telah memperoleh gelar 
sarjana atau lebih tinggi, tetapi, sebaliknya, 
banyak yang bahkan tidak memiliki kesempatan 
untuk mengenyam pendidikan. Doakan agar 
gadis-gadis di Amerika memiliki kesempatan 
untuk mengenyam pendidikan dan perempuan 
diperlakukan setara dengan laki-laki di 
masyarakat 

 

 

28. Tuhan, berikan pekerjaan bagi wanita di 
Kolombia karena populasi wanita mencatat 
pengangguran dua kali lebih banyak daripada 
populasi pria, situasi yang semakin memburuk 
karena pandemi. (Yer. 29:11) 

29. Kami memuji-Mu, Yesus, untuk para wanita 
Uruguay yang mendengarkan program Women of 
Hope dan telah menghubungi kami untuk belajar 
lebih banyak tentang Tuhan dan Yesus Kristus. (Rm. 
10:17) 

30. Ya Tuhan, kami mohon agar para wanita Kristen 
yang berkecimpung di dunia politik di Republik 
Dominika mohon kepada-Mu hikmat dan bimbingan 
dalam menjalankan peran mereka yang berbeda-
beda. (Ams. 2:6) 

31. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, 
atas kesetiaan setiap syafaat kami yang menyertai 
kami dalam doa harian melalui kalender doa TWR 
Women of Hope. (Rm. 12:12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa bersama. 

 

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

1.Berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam 
pengendalian di berbagai bidang dalam masa post 
pandemic Covid-19 ini, baik dalam sektor ekonomi, 
perlindungan masyarakat, pendisiplinan dalam 
menjalankan protokol kesehatan, dll. Biarlah Tuhan 
yang menolong dan terus memberikan hikmat bagi 
pemerintah Indonesia dalam setiap keputusan dan 
pelaksanaan ke depan. 

2. Berdoa bagi seluruh gereja yang ada di Indonesia, 
untuk setiap visi dan arahan ke depan di tahun 2022 
dan seterusnya. Biarlah gereja tetap mengambil 
peran aktif untuk tetap bersatu dan menjadi terang 
Kristus bagi dunia ini, serta kasih Kristus boleh 
semakin dinyatakan melalui gerejaNya. Biarlah 
Tuhan terus menguatkan dan menolong kehidupan 
seluruh jemaat Tuhan dan keluarga, tetap sehat, 
dibangun dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan.  

3. Berdoa bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di 
Korea Selatan. Ada sekitar 48.000 orang dan 
mereka adalah pekerja migran dan profesional, 
pelajar, serta mixed-married. Biarlah Tuhan 
menolong dan memampukan masyarakat Indonesia 
tetap produktif dan tetap bersama-sama 
membangun bangsa Indonesia. Berdoa juga bagi 
gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea ini agar 
terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar 
baik, yaitu Injil Kristus bagi banyak orang. 

4. Berdoa bagi pergumulan hidup jemaat di Korea 
Selatan yang mengalami: pergumulan dalam 
pekerjaan ataupun yang tengah mencari pekerjaan, 
tekanan hidup, sakit penyakit, masalah rumah 
tangga, calon pasangan hidup, studi, merindukan 
keluarga, yang undur iman, dll. Tuhan yang terus 
menganugerahkan kekuatan dan memberikan jalan 
keluar agar semua jemaat dapat terus bertumbuh 
dalam iman dan mengalami damai sejahtera Tuhan. 
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Mari Berdoa 
 

1. Tuhan, mampukan para remaja putri Amerika Latin 
untuk memahami dan berdiri kokoh dalam identitas sejati 
mereka di dalam-Mu. Semoga kebenaran ini 
membungkam suara lawan yang akan mereka dengar, 
terutama selama masa remaja. (Mz. 139:13-14) 

2. Tuhan, karena Venezuela terus menghadapi 
ketidakamanan ekonomi, berilah para wanita 
kebijaksanaan dan kebijaksanaan-Mu dalam cara 
menyediakan makanan dan kebutuhan dasar bagi 
keluarga mereka. (Mat. 6:31-33) 

3. Bapa, semoga keluarga di Meksiko yang terpaksa 
tinggal di rumah selama pandemi mereka menemukan 
pertolongan  dalam diri-Mu. Membawa kesembuhan 
bagi keluarga di mana kekerasan dalam rumah tangga 
terjadi. (Yer. 33:6) 

4. Prostitusi berlimpah di wilayah perbatasan 
internasional Amerika Latin. Semoga perempuan 
miskin di sini memiliki akses ke pendidikan dan 
pekerjaan yang baik sehingga mereka tidak perlu 
menggunakan prostitusi untuk menghidupi keluarga 
mereka. (Rm. 8:32) 

5. Bapa, lindungi gadis-gadis Kolombia yang 
keluarganya menjadi korban pengedar narkoba agar 
tidak disalahgunakan. Semoga mereka dan keluarga 
mereka mendengar tentang Yesus.    (Mz. 91:1-16) 

6. Terima kasih Tuhan, karena telah membuka pintu 
bagi tim Paraguay untuk melanjutkan pelayanan 
mereka di penjara wanita House of the Good Shepherd. 
Nyatakan kasih dan kekudusan-Mu kepada para wanita 
ini. (Mz. 68:5-6) 

7. Bapa, berilah para wanita di Panama pemahaman 
yang luar biasa sehingga mereka tidak akan tertipu dan 
menerima lamaran pekerjaan yang menawarkan gaji 
yang baik tetapi itu benar-benar front untuk prostitusi 
dan perdagangan seks. (Ef. 5:6-10) 

8. Tuhan, hiburlah para wanita Kristen Uruguay yang 
kehilangan orang-orang terkasih selama pandemi. Dalam 
kesedihan mereka, semoga mereka melihat-Mu untuk 
memperbarui kekuatan mereka. (Yohanes 16:22) 

9. Bapa, semoga para wanita imigran di Spanyol dan 
Amerika Latin mempelajari bahasa dan esensi budaya 
di mana mereka sekarang tinggal sehingga mereka 
dapat menghadapi tantangan kehidupan baru mereka. 
(Flp. 4:13) 

 

10. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menempatkan 
perisai perlindungan di sekitar keluarga orang tua 
tunggal di Amerika Latin. Berikan orang tua tunggal 
semua yang mereka butuh kan untuk merangkul 
keluarga mereka dengan cinta, perhatian, dan 
perhatian. (Yes. 54:17) 

11. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu untuk 
menafkahi para wanita yang menganggur akibat 
pandemi COVID-19. (Flp 4:19) 

 

 

 

12. Bapa, kami berdoa untuk bimbingan dan 
kebijaksanaan bagi orang-orang yang melayani wanita 
kecanduan di Bonaire. Semoga hamba-hamba-Mu ini 
mengungkap akar permasalahan para wanita sehingga 
mereka benar-benar dapat dibebaskan. (2 Tim. 3:16-17) 

13. Bapa, kami berdoa untuk para wanita yang menjadi 
korban kekerasan dalam rumah tangga di Republik 
Dominika. Banyak yang dianiaya dan bahkan ada yang 
dibunuh oleh pasangannya.   (Yes. 41:10) 

14. Tuhan Yang Mahakuasa, berilah para pemimpin 
pemerintahan kami Di Bonaire kebijaksanaan untuk 
menyeimbangkan tantangan yang mereka hadapi saat 
mereka membagi waktu antara rumah, keluarga, dan 
pekerjaan. (Yakobus 1:5) 

15. Tuhan, tolong beri Dr. Peggy Banks visi-Mu tentang 
bagaimana menumbuhkan pelayanan global TWR 
Women of Hope. Berikan kebijaksanaan dan 
ketajamannya saat dia melayani dan membimbing tim 
kepemimpinan global kami. (Ams. 4:11) 

16. Ya Tuhan, kuatkan suami dan istri Amerika Latin 
dalam hubungan mereka dengan-Mu dan satu sama 
lain. Beri mereka rahmat dalam pernikahan mereka 
sehingga mereka dapat berdiri bersama melawan 
segala sesuatu yang berusaha menghancurkan 
persatuan mereka. (2 Kor. 8:7) 

17. Tuhan, kami bersyafaat untuk keadilan dalam 
menghadapi femisida di negara-negara Amerika Latin 
dan kami berusaha menghormati hak-hak perempuan. 
(Yes. 1:17) 

 

 

18. Terima kasih Tuhan, bahwa di Uruguay, program 
Women of Hope dapat disiarkan dua kali seminggu di 
radio dan melalui internet. (Mz. 100:4-5) 

19. Bapa, kami meminta agar para wanita di Bolivia 
memiliki akses ke pendidikan serta kesempatan kerja 
yang baik. Dekatkan mereka dengan Anda dan kuatkan 
mereka sewaktu mereka mengurus keluarga mereka. 
(Yos. 1:8) 

20. Ya Tuhan, kami mengangkat tim pelayanan wanita 
Kanada saat mereka berbagi kebutuhan global wanita 
dengan individu dan gereja di seluruh negara mereka. 
(Kisah 1:8) 

21. Karena 47% pekerja wanita di Brasil dilaporkan 
mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, Tuhan, 
kami meminta perusahaan menciptakan lingkungan 
yang aman bagi pekerja wanita mereka dan 
menghukum mereka yang melanggar. (Mz. 9:9) 

22. Tuhan, saat kami merekam setiap acara di Amerika 
Latin, semoga kami bergabung dengan rasul Paulus 
dalam meminta agar “kepadaku diberikan firman, 
supaya kami dengan berani memberitakan rahasia Injil” 
(Ef. 6.19). Semoga kata-kata ini mengubah kehidupan 
wanita. 

23. Tuhan, kami berdoa untuk para wanita yang 
menjadi korban perdagangan tetapi sekarang dirawat 
oleh organisasi-organisasi Kristen. Berilah 
penyembuhan saat mereka berjuang dengan stres 
pasca-trauma dari kekerasan yang diderita. (Yer. 17:14) 

24. Tuhan, tolong gerakkan hati para wanita pilihan-Mu 
untuk melangkah maju dan memimpin pelayanan TWR 
Women of Hope di berbagai negara di Amerika Latin 
dan Karibia. (Mat. 7:7-8) 

25. Kami mohon Bapa, untuk menyediakan semua 
sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 
setiap proyek pelayanan Women of Hope TWR di 
Paraguay. (2 Kor. 9:8) 

26. Bapa, kami meminta lebih banyak pendengar Kuña 
Paraguai, program Women of Hope Paraguay di 
Guaraní, akan didorong untuk berbagi bagaimana 
program tersebut membantu mereka dalam kehidupan 
sehari-hari. (1 Kor. 15:58) 

27. Bapa, semoga para pemimpin TWR Women of 
Hope di Bonaire menunjukkan keberanian, harapan, 
kemurahan hati dan kebaikan kepada orang lain.   
(Kol. 3:12) 


