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01
A Família Souza
embarcou hoje para o
início de sua caminhada!
O Cesar é piloto e servirá
com a AIM Air, ministério
da AIM que apoia aos
missionários no campo.
Antes de irem para o
Quênia, passarão um
tempo nos EUA validando
as credenciais. Ore por
todo o treinamento e
adaptação.

02
Maio e Junho são meses
com muitos eventos
e viagens. Ore para
que Deus use todas
as oportunidades para
compartilharmos o que
Ele tem feito.

03

04

05

Ore por segurança nas
viagens. Tanto para
chegar ao continente
africano, quanto nas
viagens ao interior de
países que muitas vezes
não tem estrutura.

Outro ciclone atingiu
Moçambique, dessa
vez foi na região norte.
Ainda sem se recuperar
do ciclone Idai, mais
destruição e crise.
Ore pela vida do povo
moçambicano.

Ore pelos nossos
missionários servindo
em Moçambique, que
eles possam ajudar os
necessitados e também
resplandecer a luz de
Cristo e compartilhar do
Seu amor.
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06
Ontem começou o
Ramadã, período de
jejum e intensa oração
pelos muçulmanos que
praticam o Islamismo. É
tempo de dobrar nossos
joelhos e clamar ao
Senhor por suas vidas.

07
Ore pelos missionários
que trabalham em
contextos islâmicos
– que eles possam
mostram quem é o
verdadeiro messias, que
já veio e morreu pelos
nossos pecados. (Você
pode acompanhar o
movimento Juntos no
Ramadã clicando aqui.)

08
O Ramadã é um
dos cinco pilares
da fé islâmica e é
obrigatório para todos
os seus seguidores. Os
muçulmanos consideram
o jejum um ato de fé
e adoração para Alá,
procurando suprimir seus
desejos e aumentar sua
pureza espiritual. Ore
para que um dia eles
encontrem o Verdadeiro
Messias.

09
Ore para que os cristãos
de hoje sigam o exemplo
de Cristo ao tentar
avançar o Reino – “não
por força nem poder,
mas por meu Espírito!”
(Zacarias 4:6);

10
Ore para que os cristãos
sigam o exemplo de
Jesus, que ensinou que
“sendo em forma de
Deus (...) a si mesmo se
esvaziou, assumindo
a forma de servo”
(Filipenses 2:6-7)
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11
Ore para que tenhamos
sempre em mente a vida
de Cristo como exemplo,
que é perfeitamente
capaz de atrair a todos,
inclusive os muçulmanos,
para si mesmo.

12
Ore para que os
movimentos cristãos
emergentes no norte
da África perseverem,
apesar da opressão.

13
Louve a Deus pelos
muitos Alagwa que
estão entusiasmados
em receber a palavra de
Deus em tocadores de
áudio. Em uma família
extensa, agora temos
a a Bíblia tocando nas
duas casas de filhos
casados, bem como nos
pais. Louvado seja Deus,
uma esposa cristã está
ouvindo com o marido
que ainda não segue a
Jesus.

14
Povo Zigua: Ore por Baba
J. Nas últimas semanas,
ele mencionou Jesus em
várias conversas. Suas
perguntas são evidências
de que ele está buscando
a verdade. Ore para que
ele entenda o Evangelho
claramente.

15
De um evangelista Rangi:
“Eu agradeço ao Senhor
que em sua misericórdia
fomos capazes de
ensinar 57 crianças
em idade escolar este
ano. Por favor, ore por
aquelas famílias que têm
dificuldade em pagar as
taxas escolares.
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No final do mês passado,
um grupo de cerca de 50
pessoas se reuniu para
assistir ao filme de Jesus
no dialeto Antakarana.
Para a maioria deles,
esta foi a primeira vez
que ouviram a história
completa. Ore para que
a história do Evangelho
abra seu desejo de
ouvir mais e escolher a
liberdade que vem em
Cristo Jesus.

17
Povo Toposa: Ore por
mais trabalhadores para
irem até este povo; um
missionário disse: “venha
depressa a hora é agora”.
Ore para que Deus guie
as pessoas certas, sejam
expatriadas ou nacionais,
para alcançar os Toposa.

18
Povo Laarim: Depois de
mostrar o vídeo JESUS
em uma vila remota, o
povo fez um convite
para começar um Estudo
Bíblico em seu complexo.
Louve a Deus por esta
oportunidade e ore
para que a Luz ilumine a
escuridão que envolve
esta aldeia.

19
Como escritório base no
Brasil, temos a função
de dar suporte aos
missionários, mobilizar
a igreja da América
do Sul para missões e
também mobilizar novos
missionários. Ore para
que os contatos que
fizemos concluam com
êxito a caminhada até o
campo missionário.

20
Apesar de existir há
anos a MIAF ainda não
é conhecida em muitas
regiões brasileiras. Ore
para que tenhamos
contatos e mobilizadores
nas regiões que ainda
não somos conhecidos.
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O escritório está
passando por um período
de adaptação com
mudanças na Equipe.
Louve à Deus por todos
aqueles que dedicam
seus talentos e servem
aqui na Base. Que Deus
dê graça e sabedoria a
todos.

22
Ore também pelas
finanças. O Brasil
ainda vive momentos
de instabilidade e
isso reflete na vida de
todos nós. Cremos
que Deus proverá todo
sustento necessário.
Que Ele continue nos
direcionando.

23
A perseguição religiosa é
uma realidade, presente
em muitos lugares. Não
poder falar abertamente
da fé exige do
missionário criatividade.

24
Relacionamentos são
a base para se criar
discípulos. Peça por
sabedoria e tempo
para que os Servos
criem bons e profundos
relacionamentos.

25
Ore pelo ministério de
Diáspora; pela equipe
que esta trabalhando em
São Paulo. Ore para que
Deus continue usando
suas vidas para ministrar
e falar de Jesus para
este grande numero de
imigrantes e refugiados
que temos espalhados
por toda capital.
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Nos ajude em oração
para que o Senhor
da Seara envie
trabalhadores que
possam se juntar em
nosso ministério de
Diáspora.

27
Por favor, ore para que
Deus abra os olhos da
Igreja na América do Sul
para verem a grande
oportunidade que Ele
tem nos dado de poder
alcançar os refugiados
e imigrantes vindos
da África e que nunca
teriam chance de ouvir
do Evangelho em seus
países.

28
Ore pelo trabalho de
Diáspora sendo feito
em Campo Grande. Que
o Senhor fortaleça os
relacionamentos e que a
pregação do Evangelho
seja eficaz. Louvamos à
Deus pelo apoio da igreja
local.

29
“Querido Deus, te
louvamos pois tu és o
nosso consolo, abrigo,
força e refúgio. Nosso
desejo é que todos
os povos africanos
possam testemunhar
e compartihar dessa
verdade. Por isso
temos orado por mais
trabalhadores segundo
Sua palavra em Lc 10:02”.

30
“Senhor, sabemos que
nossas vidas são cuidadas
e direcionadas por Ti, assim
como nosso ministério.
Não importa a nossa
necessidade, o Senhor é
quem nos supre. Seja em
situações incontroláveis
como a de Moçambique;
seja em dificuldades
fininceiras que nos
impossibilitam de trabalhar,
ou batalhas espirituais
que afetam nossa saúde.
Cremos que tudo está em
Tuas mãos”.
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31
Ore pelo evento
VOCARE mês que vem!
Um movimento de
vocacionados buscando
direção e informações
sobre o campo. Que
possamos ajuda-los
nesse processo!

Se precisar de mais material, ou recursos diferentes, por favor nos avise.
Você pode enviar um e-mail para Fernanda no comunicacao.sa@aimint.org ou ligar
no escritório (43) 3357-1200

Você já conhece nosso canal no
YouTube? Lá temos alguns vídeos
disponíveis para mobilização,
mas se necessário também
podemos lhe enviar uma cópia
do arquivo.

