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01
Obrigado por orar
pelas reuniões da
AIM Internacional mês
passado. Uma delas foi
com colegas de todo
o mundo que vivem
e trabalham entre os
muçulmanos. Haviam
histórias de Deus
trabalhando, levantando
Sua igreja de maneira
milagrosa. Louve à Deus
pelas maravilhas que Ele
tem feito nessas nações.

02
Ore por todas as
famílias que moram e
trabalham em NACs
(Nações de Acesso
Criativo). Que o Senhor
os guarde e fortaleça os
relacionamentos com os
locais.

03
Ore pela Família
Costa em seu tempo
no Brasil. Por saúde,
direcionamento e pelo
tempo em família.
Ore também pelo
ministério que continua
em andamento em
Moçambique.

04
A Família Hellwig
também está no Brasil.
Ore por oportunidades
de compartilhar o seu
ministério e pelo tempo
precioso com amigos e
familiares.

05
Ore pela vida da
missionária Roseli Silva
que retornou ao Brasil
após um ano e, durante
o período de estudos e
preparação para retornar
ao continente, nos auxilia
no MIAF Kids.
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06
A missionária Suely
Monteiro está se
preparando para
sua saída ao campo
ainda este ano. Ore
pelo suprimento das
necessidades, e para
que Deus continue
direcionando sua vida.

07
A Família Pinheiro
começou o processo
de levantamento de
sustento. Ore para
que Deus abra portas
para que eles possam
conhecer novas igrejas e
futuros parceiros.

08
Hoje sai para o campo
o Pr. Edmar e sua
esposa Gueigla, onde
servirão por um mês em
Moçambique. Ore pela
viagem, por sua chegada
e adaptação à equipe de
trabalho.

09
A saída ao campo da
Família Ramos Silva está
agendada para este
ano. Ore para que Deus
levante os recursos que
faltam, e que esteja com
eles no processo de se
despedirem de amigos e
familiares.

10
Valeria Ortiz é nossa
missionária argentina
que trabalha no escritório
base. Ela pede oração
pela saúde de seus pais
que estão na Argentina, e
por recursos financeiros
para seu sustento aqui no
Brasil.
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11
Danila Silva começou a
fase de levantamento
de recursos para sua ida
ao continente africano.
Já terminou uma parte
do seu treinamento e
serve no escritório base.
Ore por sua saúde e
ministério na igreja local.

12
A Família Souza está
se preparando para
os treinamentos que
farão antes da saída
ao continente africano.
Cesar precisa de
validações específicas
no campo da aviação,
para depois servirem
no Quênia. Ore para
que todo esse processo
se conclua no tempo
determinado.

13
AIM Air é o departamento
de Aviação da MIAF
Internacional. Os aviões
estão à disposição de
todos os missionários
da AIM, tanto para
transporte quanto para
materiais de ministério
e sobrevivência. Ore
pela vida de cada piloto,
copiloto, mecânico,
engenheiro e toda
equipe envolvida na
logística.

14
Ore pelo Departamento
Pessoal. Muitas pessoas
tem entrado em contato
para saber e conhecer
sobre o processo de
Curto e Longo Prazo.
Temos orado por
trabalhadores. Ore para
que Deus capacite toda
a equipe ao lidar com os
contatos.

15
O Departamento de
Comunicação pede
oração pelos projetos
desse ano. Para que
Deus direcione e
confirme o que realmente
deve ser feito. Ore pela
organização do tempo
e pelos eventos que
teremos em 2019.
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16
Ore pela Família
Nunes. Faz um mês
que eles chegaram
em Moçambique e
começaram o trabalho
entre o povo Mwani.
Que Deus os capacite
e dê oportunidades de
relacionamento para
compartilhar de Jesus.

17
Ore pela Família S* que
serve em uma região de
acesso criativo. A esposa
está no final da gravidez
e pedimos ao Senhor
que a conduza neste
momento, tanto física
quando emocionalmente.

18
Louvamos à Deus pela
vida de cada intercessor
de nossos projetos e
missionários. Louve
conosco pela vida das
pessoas que dedicam
um pouquinho da sua
semana a orar por nós
e principalmente pelos
Povos Não Alcançados.

19
Ore por chuva no Quênia.
Edilson e Solange
compartilharam que
a seca ainda é forte.
Deus cuida de todos os
detalhes, e cremos que
Ele proverá o necessário.

20
De um evangelista do
povo Rangi: “Louvai
ao Senhor e orai por
mim. Participei de um
seminário e também fiz
evangelismo de porta
em porta. Junte-se a mim
para orar por esta obra
de Deus entre o meu
povo.”
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21
Uma jovem cristã do Sul
da Ásia está se unindo
ao seu estudo bíblico
universitário para uma
noite de evangelismo
para estudantes
muçulmanos. Por favor,
ore para que o evangelho
seja apresentado
claramente e para a
salvação de muitos
jovens.

22
Louvamos à Deus pelo
trabalho em Madagascar
com a Família Basso.
Eles retornaram ao
continente e estão
dando continuidade
aos projetos de
evangelização do povo
Bara. Ore pelas crianças
e pela readaptação junto
à comunidade.

23
Ore pela missionária
Cecília, que serve em
Moçambique. Que Deus
cuide de sua saúde ao
visitar tantas vilas e lidar
com tantas jovens. Seu
trabalho de treinamento
junto à igreja local é uma
bênção.

24
Ore pela missionária
Maura Manoel pede
oração pelos seus
familiares que estão
no Brasil. Ela serve em
Beira, com treinamentos
teológicos e tem grandes
relacionamentos com os
locais.

25
Ore pela missionária Lícia
Santana no seu trabalho
no IBS – Instituto Bíblico
de Sofala. Ore por sua
saúde, finanças e que
Deus a capacite cada
dia mais para exercer o
trabalho pedagógico.
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26
A Família Welzel segue
firme no trabalho no
IBS. Ore pelas aulas,
pelos relacionamentos
e também pelos filhos e
netos que estão no Brasil.

27
Ore pela equipe,
professores e alunos do
IBS – Instituto Bíblico de
Sofala, pelas aulas e bom
aprendizado. Ore pelos
missionários que desejam
trabalhar no Instituto
como professores e
para que o Senhor
levante mais pessoas
capacitadas.

28
Diáspora cuida do
trabalho com africanos
vivendo fora do
continente. Ore pelo
trabalho sendo feito
no Brasil, por igrejas
parcerias neste processo
e pelo processo de
pesquisa e identificação
destes grupos por todo
país.

29
Ore pelos missionários
envolvidos com o
Ministério de Diáspora
no Brasil. Ore pelos
relacionamentos que
já começaram e que
o compartilhar do
Evangelho seja efetivo.

30
Ore pelos africanos
que decidiram morar na
América do Sul. Que o
evangelho os alcance,
onde quer que estejam,
e que tenho aqui novas
oportunidades de estudo
e trabalho.
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31
...”seca-se a erva, e cai a
sua flor, mas a palavra de
nosso Deus permanece
eternamente.” Isaías 40:8.
Essa é a nossa certeza.
Louvamos ao Senhor,
nosso Deus, por mais
um mês de trabalho e
ministério. Que Ele esteja
sempre nos direcionando
para cumprir o Seu
propósito.

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.

