
VERIFIQUE NA LISTA ABAIXO, PELA INICIAL DO SEU NOME, AS PESSOAS PELAS QUAIS VOCÊ DEVE ORAR.
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Carol, 32 anos. Ela teve um infarto. Ela está em casa. Falamos com sua família e ela ainda inspira

bastante cuidados. Ela sobrinha da irmã Lucinha, membro de nossa igreja.

Nelson Soares Cardoso, foi acometido pela terceira vez de um AVC. Ele é irmão do mano Elson

Marcos Cardoso, membro de nossa igreja.	

Neuza, membro de nossa igreja, a mesma está fazendo hemodiálise em uma clínica especializada e

apresentando visíveis melhoras. Ela é mãe do Raphael Moraes, também membro da IBPSB.		

“Betão” (Roberto Antônio da Silva), está em tratamento médico. Precisa das nossas orações.

LETRAS B e C

Sergio Murilo, internado em Resende com COVID-19. Ele está paralizado da cintura para baixo, tem

diabetes e outras comorbidades. Ele é tio do Diego, membro de nossa igreja

LISTA DE ENFERMOS PARA ORARMOS

LETRA A

Arminda Ferreira dos Santos, 92 anos, membro de nossa igreja, com problemas intestinais. A mesma

está sendo acompanhada em casa.

Bárbara, membro de nossa igreja, ela está em um tratamento para uma lesão na cabeça e teve uma

piora nesta semana. Oremos.

Benedita de Carvalho, 94 anos, em estado de demência senil e passando por momentos muito

difíceis e de sofrimentos. Sua filha Lea, membro de nossa igreja, pede orações.

Carla Tadeu, ela está com sérios problemas emocionais. Ela é amiga da irmã Jucélia Ferreira.

IGREJA BATISTA 
DO 

PARQUE SÃO BASÍLIO
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020
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Nicole, 5 anos, está tratando um câncer no rim esquerdo e com baixa imunidade. Seu pai é Nicolas

Sales, pastor missionário em Minas Gerais, pela convenção Batista Mineira. A Nicole é prima de

nossa irmã Isabel Sales.

Norma Sueli da Silva Guimarães, tratamento de câncer. Ela é esposa do Irmão Luiz Guimarães,

presbítero congregacional e amigo do pastor Valdemir.

Paulo Fernando, membro de nossa igreja, sofreu uma lesão ocular e sente muitas dores. Sua visão

está voltando e a lesão está em processo de sicratização.Oremos para que os exames e

procedimentos levem ao restabelecimento da visão.

Ana Paula Bastos, com pneumonia viral. A mesma é membro de nossa igreja. Oremos.	

Analcy Rodrigues, sofreu uma queda e teve que operar o fêmur que fraturou. Ela continua em

recuperação domiciliar. Ela é mãe da irmã Lucinha, membro de nossa igreja.

LETRAS D e E

Izabel Pereira Rangel, membro da Igreja. Colocou uma bomba de morfina devido a dores na coluna,

teve complicações, se internou, mas agora está sob cuidados domiciliar. Oremos.

Jamal, está com câncer. Ele é cunhado do Pedro, filho da irmã Jandira, membro de nossa igreja.

Oremos.

Jane Corval, sofreu quebrou a perna em dois lugares precisando fazer cirurgia, tendo outra mais

prescrita. Ela e esposo são amigos do pastor Valdemir. 

Jesuíno Silva da Rocha, com COVID-19. Ele está internado e com um dos pulmões já comprometido.

Ele é amigo da irmã Conceição, membro de nossa igreja.

Jonas e sua família, estão com suspeita de COVID-19, eles são membros da missão de nossa igreja

no Rio Grande do Norte.

Jonas, esposo da Irmã Bete Cosso. Passou por um longo procedimento cirurgico no joelho e agora

sendo acompanhado pelo médico para futura raspagem necessária no local. Oremos pela plena

recuperação.

LETRA F

Ana Lúcia Bush, com depressão acentuada. Ela é prima da irmã Edmar Borges, nossa educadora

religiosa.
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Délia, passou por uma cirurgia delicada, está em casa, mas ainda necessita de muito cuidado. Ela é

irmã da irmã Leida Domingos, membro da nossa Igreja. 

João Carlos Costa, fazendo tratamento quimioterápico quinzenal, com a imunidade baixa e em risco

de contrair o COVID-19 nas idas ao hospital. Ele é amigo do irmão Eduardo Borges, membro de

nossa igreja.

Kelly Cunha, em um tratamento sério de saúde. Ela é filha do irmão Luiz e da irmã Tereza, membros

de nossa igreja.

LETRAS H e I

Dario Domingues, está com uma infecção urinária persistente. Ele é irmão da irmã Leida Domingos.

Anna Ferreira Borges, portadora de Alzheimer avançado e em tratamento domiciliar. A irmã Anna é

mãe do nosso irmão Eduardo e da Marta, membros da grei.

Antônio Paulo Lima, sentindo dores crônicas. Ele é membro de nossa igreja

LETRA G

José Nogueira de Moraes, após alta de uma internação está em cuidado domiciliar com intensas

dores. Ele é tio da irmã Flávia Peixoto, membro de nossa igreja.

Jesse, em tratamento médico e afastado do trabalho. Ele pede pelo retorno à normalidade de sua

saúde e as suas atividades.

Denise de Almeida em um sério tratamento de saúde. Ela é amiga da irmã Rosilene de Almeida.

Denise, esposa do Mariotte. Com uma séria enfermidade. Oremos por ela, seu esposo e suas duas

filhas, Caroline e Cindy.

LETRAS J, K e L

Durval Ramos, membro de nossa igreja, com problemas de saúde e em tratamento domiciliar.
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Elizabete Pontes, esposa do pastor Marcolino Pontes do Rio Grande do norte, com uma enfermidade 

na tireoide.

Armando Gomes Corrêa, 77 anos, com Alzheimer e se alimentando por sonda em tratamento

domiciliar. Ele é pai do nosso irmão Márcio Fully.		

Alex Ferreira, 56 anos, está com câncer de pele, tem feito várias cirurgias, mas não tem surtido

efeito.  Ele é amigo do Henrique, membro e músico de nossa igreja

Aline da Silva Martins, sente intensas dores em ambos os braços. A mesma fez um procedimento de

infiltração para alívio das mesmas dias 28 de julho. Oremos. 	

Amanda, de dois anos. Amados, a Amanda tem imunidade baixa e contínua infecção urinária. Ela

está realizando exames para melhor abordagem do seu caso. Os pais são o Jefferson e a Daniele,

membros de nossa igreja. 	

LETRAS N e O

Geise Shultz, com doença crônica e com dificuldades de locomoção.

Gessy, operou a coluna e se encontra em tratamento domiciliar. A mesma é tia da nossa Educadora

religiosa Irmã Edmar.

Gilberto Nobre dos Santos, administrador de nossa igreja, está tratando um trombo na perna em

seu lar; O tratamento está seguindo como o esperado. Oremos por plena recuperação

LETRA M

Adelson Ambrósio, o mesmo infartou e está internado no Oeste Door. Ele é amigo do irmão Glauber

Monteiro.	

Felipe, com problemas nos rins. 

Filomena Dopazo, 95 anos que está bem debilitada devido a idade e uma anemia. Oremos por ela e

pela irmã Maria de Fátima, sua filha e cuidadora. Ambas são avó e mãe do Alex Dopazo, professor

dos adolescentes da EBD da nossa igreja.	
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Sandra Carina está fazendo quimioterapia. Ela é amiga da Daniele Duarte, membro de nossa igreja.

LETRAS P, Q, e R

Gustavo Henrique, 7 anos. Filho de um aluno do pastor Valdemir. Ele está internado na UTI com a

sua imunidade baixa devido a um tratamento na medula espinhal. Oremos.

Helenir Ferreira da Silva, esposa do nosso pastor Valdemir Alves da Silva, teve que fazer uma

cirurgia no cotovelo após uma queda, teve alta e se recupera em sua casa. Oremos por sua plena

recuperação	

Idosos - Oremos pelos idosos de nossa igreja, muitos se encontram enfermos devido a própria

questão da idade avançada desde antes da pandemia. Vindo algum nome a sua memória ore.

Oremos.

Iolanda, membro de nossa igreja e irmã da Zilanda encontra-se em tratamento e com sérios

problemas renais.

Pr. Irineu Tardivo (já curado da COVID19), falamos com seu neto nesta semana e ele ainda está

muito abatido após o falecimento de sua esposa Eny Tardivo no dia 04 de maio de 2020. Ele é avô

do Wenderson Tardivo (Gutinho).

Irene de castro, tem Alzheimer em estágio avançado. E no momento se encontra internada com

infecção urinária. Ela é mãe do irmão Edson da Selma, membro nossa igreja.

LETRA  S 

Valéria Siqueira da Costa, foi membro de nossa igreja nos anos 80, teve COVID-19 e ainda se

recupera das sequelas. A mesma relatou que também está em tratamento de miocardite. Oremos. 

Élson Marcos Cardoso, membro da nossa Igreja. É transplantado renal e faz hemodiálise. Oremos,

pois ele tem baixa imunidade.

Fabian Origan, 06 anos. O mesmo está com câncer. A família é amiga da irmã Jacirema, membro de

nossa igreja.

Fábio da Silva com sérios problemas abdominais. Ele é vizinho da irmã Marise Cabral, membro de

nossa igreja.



55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Zilanda, membro de nossa igreja, está sentindo intensas dores e com indicação para cirurgia de

endometriose. Oremos por ela para que Deus esteja com ela neste momento agindo em sua

vontade soberana.	

LETRAS U, V, W, X, Y e Z

Maria José Barbalho, mamãe do Wellington, segue o tratamento de um câncer, como nos informou

sua nora. Ela é sogra da Josi, membro da Igreja. 

Vinicius Silva Marins, com COVID-19. Ele está em tratamento domiciliar. Vinicius é sobrinho da irmã

Elizete, membro de nossa igreja

Marcia da Silva Gonçalves, com suspeita de câncer, ela fez os exames e está no aguardo dos

resultados. Entreguemos nas mãos do nosso Deus que a tudo governa. A Marcia é irmã da Marisa

Alvim, membro de nossa igreja.

Maria de Lourdes, a mesma perdeu o bisneto em um infarto fulminante e se encontra muito aflita.

Ela é membro de nossa igreja. 

Wenderson Tardivo (Gutinho), nosso Diretor do Departamento de Finanças. Teve alta do hospital,

graças a Deus, se encontra em tratamento em casa. Oremos por ele, ele transplantado renal.

Zenil Reis Pinheiro, sente fortes dores no rosto. 

LETRAS  T

Loides Gomes da Silva, 88 anos, está internada com COVID-19. Ela é mãe do nosso irmão Carlos

Bastos. Oremos.

Luciene e sua família, estão com suspeita de COVID-19, eles são membros da missão de nossa igreja

no Rio Grande do Norte.

Lucy dos Santos Oliveira, pôs uma sonda gástrica e se encontra em tratamento domiciliar. Ela é mãe

da Irmã Rosemary, membro de nossa igreja e cuidadora da mesma. Oremos por ambas

pr. Valmor, nosso querido pastor sofreu uma pequena lesão devido a um inseto em uma das vistas,

o tratamento está surtindo efeito, graças a Deus. Oremos oela sua pela recuperação.
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Rôminho, uma criança que perdeu o irmãozinho e chora todos os dias, está muito mal. Oremos pelo

Seu pai Rômulo e sua mãe Rita. Deus os console. São amigos da irmã Deorlete.

Rosangela Brás, membro de nossa igreja. Ela pede orações, pois ainda está fazendo exames sob

suspeita mal de Crohn. Oremos. 

Mercedes Alvim, está com câncer e em tratamento de radioterapia.


