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01
O mês começou com
muitas atividades.
Teremos muitas reuniões
de liderança, todas
focadas no alcance do
Evangelho. Ore pela
saúde de todas as
pessoas envolvidas.

02
Ore pela liderança
da AIM Internacional,
cada um é de um país
diferente. Ore para que
a comunicação continue
boa e fluida para decidir
tantas coisas importantes
do ministério.

03
Muitos já ouviram falar
de um recente ataque
terrorista em Nairóbi
(Quênia) no mês passado.
Todos os nossos
membros estão seguros!
Ore pela vidas afetadas
nessa tragédia, e que
nossa equipe esteja
protegida pelas mãos do
Senhor.

04
Hoje embarcam para
uma parte da equipe para
muitas reuniões: Paulo
Feniman (diretor); Ricardo
e Tina Matioli (Diáspora) e
W. (trabalho região norte).
Ore para que a viagem
seja tranquila, livre de
problemas.

05
Muitas reuniões
com a liderança da
AIM Internacional
acontecem a partir
de hoje. Diferentes
grupos estarão juntos
discutindo estratégias
para o alcance de
povos não alcançados.
Ore por sabedoria e
compreensão de todos.
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Ore pelo ministério
de Diáspora e Acesso
Criativo. São áreas
fundamentais da nossa
organização e muitos são
os planos e desejos para
este ano.

07
Ore por mais
trabalhadores a serem
mobilizados para o
campo, especialmente
Madagascar, Diáspora e
Moçambique!

08
Ore para que nossa rede
de igrejas interessadas
na Diáspora Africana
cresça; e que o Senhor
nos ajude a fazer
parcerias estratégicas
nessa missão.

09
Mais igrejas de envio Ore para que possamos
identificar e treinar
mais igrejas para serem
enviadoras.

10
A Família Nunes embarca
hoje para a África.
Deus tem usado a vida
desses irmãos de forma
tremenda, e com certeza
irá continuar fazendo
grandes coisas em
Moçambique através
deles. Ore por este novo
começo!
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Treinamento e
mobilização de igrejas
africanas - Ore para que
possamos treinar mais
igrejas africanas, líderes
de igrejas e missionários
locais.

12
Treinamento de futuros
missionários - Ore pelo
curso de treinamento
missionário a ser
estabelecido em breve.

13
Ore por sabedoria em
como nos comunicarmos
de forma mais eficaz
para uma variedade de
pessoas através das
mídias sociais, folhetos e
vídeos, interagindo com
os jovens, informando
mais igrejas e alcançando
pessoas mais jovens.

14
Ore por sabedoria
pela nossa equipe
mobilizadora, por
relacionamentos
saudáveis, abertura e
comunicação.

15
Ore por mais
mantenedores e
apoiadores para nossos
novos missionários e
projetos.
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Ore pelo trabalho sendo
feito entre o povo
Karimojong. A equipe
que está lá começou
os estudos em Gênesis
mostrando como Cristo é
o tema central da Bíblia,
e como como precisamos
desesperadamente de
Jesus como salvador.

17
Ore pela Família Souza
– Eles estão levantando
recursos para sua saída
ao campo. Eles ainda
precisam de um tempo
de treinamento antes da
chegada ao continente.

18
A Família Ramos Silva
está pertinho de sair para
Moçambique. Ore pela
vida desses irmãos que
ainda precisam completar
o seu sustento. Ore por
provisão e pela boa
administração do tempo
junto com a pequena
Malu.

19
A Suely Monteiro também
sairá ainda este ano,
para servir no IBS –
Instituto Bíblico Sofala, no
treinamento de líderes e
capacitação teológica. Ela
também precisa de mais
parceiros financeiros.

20
Ore pelos missionários
que estão passando
um tempo no Brasil.
Algumas famílias
estão aproveitando a
oportunidade para rever
familiares, igrejas e
mantenedores e também
fazer rotinas médicas.
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Povo Alagwa (Tanzânia)
- Ano passado, dois
filhos de um poderoso
ancião da aldeia foram
batizados. Seu pai está
tentando usar táticas
assustadoras sobre sua
herança para controlálos. Ore para que eles
confiem em seu Pai
Celestial, e tenham
sabedoria frente ao
medo.

22
Norte da África - Quatro
cristãos (que vieram a
Jesus em meados de
2017) deixaram o país
de origem. Outra família,
com cinco filhos, planeja
sair em breve. A maioria
está saindo por causa
do caos econômico. Ore
por proteção, que cada
um ame a Jesus acima
de tudo e que ouçam
e obedeçam a voz do
Senhor.

23
Recentemente, um grupo
do povo Gabbra assistiu
ao Filme de Jesus e
ouviu a Bíblia em áudio.
Eles também receberam
alguns cuidados de
saúde dos missionários.
Ore para que sejam
movidos pelo Espírito
Santo e compreendam
que Jesus é o Filho de
Deus e entregue suas
vidas a Ele.

24
A Carol Motta está
servindo como Curto
Prazo em Hurri Hills,
entre o povo Gabbra
e Borana. Ore para
que o seu trabalho
como Veterinária seja
uma abertura para
compartilhar do amor de
Cristo.

25
Ore por chuva para
os povos nômades
do deserto. Eles
enfrentam secas severas,
além de não terem
muitos recursos de
armazenamento de água.
Mas o mais importante
é que eles tem ouvido
sobre a fonte de Água
Viva.
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Continue a orar para que
cada novo cristão “tenha
coragem suficiente para
que agora, como sempre,
Cristo seja exaltado em
seus corpos, seja pela
vida ou pela morte”.
Filipenses 1:20 Peça que
o amor supere o medo!

27
Ore pelos candidatos
que estão começando
o processo para se
tornarem missionários.
Que o Senhor confirme
em seus corações o seu
chamado.

28
Ore pelos missionários
que estão aguardando
as confirmações do
campo para a sua saída
no final do ano! Ore por
sabedoria e para que o
Senhor cuide de seus
corações.

29

30
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Se precisar d emais 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.

