DIÁRIO DE

ORAÇÃO

20
18

DIÁRIO DE ORAÇÃO | OUTUBRO 2018

01
Plantação de igreja é
fundamental em tudo que
fazemos como missão.
Ore para que homens
e mulheres dedicados
e com profunda paixão
em levar as Boas Novas
sejam levantados.

02
O ministério com
filhos de missionários
engloba professores,
pais de dormitório,
administradores
escolares, pessoal de
apoio, etc. Interceda
para que mais pessoas
desejem usar seus
talentos nesse ministério.

03
Ministérios de suporte
acontecem através de
homens e mulheres
profissionais, que servem
a Igreja africana e os
missionários através
de suas habilidades,
como: aviação, TI,
finanças, administração,
engenharia, carpintaria
e muito mais. Peça por
mais trabalhadores
dispostos a servir no
ministério de suporte.

04
A igreja africana vem
crescendo e precisa
de líderes maduros na
Palavra e que possam
alcançar outros. Por isso
ore por pessoas com
formação teológica para
servir na formação e
treinamento da liderança
africana.

05
Nossos missionários
estão engajados em
tornar o discipulado sua
principal ferramenta para
o crescimento daqueles
que são alcançados pelo
Evangelho. Interceda
para que Deus mande
mais trabalhadores para
ajudá-los nessa tarefa.
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06
Chegou o tempo da
igreja africana madura
enviar seus próprios
missionários para os
Povos não alcançados.
Peça por pessoas para
investir seus dons
para desenvolver a
mobilização da igreja
africana e sua visão
missionária.

07
Hoje é dia de Eleição
no Brasil. Ore por
direcionamento e que
a vontade de Deus seja
estabelecida.

08
Buscamos pessoas
apaixonadas pela obra
missionária para se
tornarem promotores
locais de missões em
suas igrejas. Peça para
que o Senhor levante
pessoas para essa área.

09
A maioria dos norteafricanos são, pelo
menos nominalmente
muçulmano. Ore pelos
seguidores de Jesus
que sofrem perseguição
por causa de sua fé, ore
também para que Igrejas
sejam estabelecidas
entre eles.

10
Com poucos cristãos
evangélicos e os graves
riscos envolvidos em
compartilhar abertamente
o Evangelho no Norte da
África, a evangelização
de milhões de pessoas
da região é um grande
desafio. Interceda pelos
nossos irmãos para
que tenham coragem e
ousadia na proclamação
do evangelho.
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11
Nossa estratégia no Norte
de África é preservar a
presença cristã, onde
ele está sob ameaça
ou em perseguição,
ajudando a sustentar
o desenvolvimento
de igrejas, ao mesmo
tempo, treinar e enviar
plantadores de igrejas em
áreas onde atualmente
não existem igrejas.
Ore por mais obreiros
disposto a servir entre os
povos não alcançados
nessa região.

12
O Chifre da África inclui
os países do Djibouti,
Eritreia, Etiópia, Somália
e Somalilândia. Essa é
uma áreas das “mais
duras” do planeta devido
ao grande número de
conflitos armados desde
1960. Embora seja pouco
desenvolvido, há muitas
oportunidades para
levar a luz de CristoOre
também pelos projetos
criativos que apoiamos.

13
O povo Fur vive na
região perigosa de
Darfur localizada no
oeste do Sudão. Eles
são nominalmente
muçulmanos sunitas. Há
poucos seguidores de
Cristo entre o povo Fur
que é considerado um
povo não alcançado. Ore
para que os seguidores
de Cristo guardem a
unidade do Espírito no
vínculo da paz.

14
O Instituto Bíblico Sofala
(ISB) em Moçambique
tem ofertado educação
teológica aos líderes
africanos. Interceda
por todos esses alunos
que tem se dedicado
aos estudos em meio
às dificuldades que
enfrentam.

15
Vários kits para a
transmissão do Filme
“Jesus” entre Povos
Não Alcançados foram
enviados esse ano para
diferentes missionários
e regiões do continente.
Ore para que muitos
sejam alcançados ao
verem esse filme.
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16
O Povo Mwani vive no
norte de Moçambique.
Eles têm uma
consciência de Deus
(Mwenyezimungu) mas
acreditam em espíritos
e magia, e temem
demônios. Ore pelos
missionários que estão
entre eles e pelos que
estão se preparando para
trabalhar com esse povo.

17
Os Bara vivem no centrosul de Madagascar.
Eles cultuam falsos
deuses e tem muita
influência de feiticeiros.
Existe um trabalho
missionário entre eles
em parceria com a igreja
local, enviando seus
próprios missionários
também. Ore para que
Deus dê sabedoria aos
missionários para falarem
de Cristo a eles.

18
Os Rangi vivem no
distrito de Kondoa
na Tanzânia. Eles
acreditam que o mundo
sobrenatural afeta
todas as atividades.
Sacrifícios, feitiçaria e
bruxaria são geralmente
misturados ao catolicismo
e islamismo. Peça para
que eles tenham seus
olhos desvendados para
a verdade do Evangelho.

19
O povo Lopit do Sul
do Sudão acredita em
um deus supremo, em
espíritos e na esfera
espiritual. Ore pelos
recém convertidos desse
povo, para que cresçam
em Cristo.

20
O Povo Mbororo
pode ser encontrado
na República Centro
Africana e Chade. Eles
seguem os rituais
muçulmanos e animistas
pelo medo do mundo
espiritual. Ore para que
aumente a abertura para
o evangelho entre eles.
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21
O povo “O” vive no
Quênia e uma equipe
da MIAF tem trabalhado
no meio deles, e tiveram
muitas oportunidades
de relacionamento.
Muitas pessoas
estão interessadas e
sendo discipuladas,
especialmente um
homem chamado Ali*.
Ore para que ele e
muitos outros possam
ser tocados pelo Espírito
Santo.

22
Ore pela Diáspora
Africana em todo o
mundo. Temos times
trabalhando em
diferentes países da
Europa e também
aqui no Brasil fazendo
pesquisas e criando
relacionamentos. Que
Deus nos dê estratégias
de pregar o Evangelho
para essas pessoas.

23
Louvamos a Deus pela
vida da Maria, do povo
Laarim (Sudão do Sul) e
pelo seu batismo! Ela tem
grande influência entre
as mulheres do seu povo.
Ore pelo discipulado
de outras jovens que já
demonstraram interesse
em se batizar também.

24
Vários garotos do povo
Toposa se mudaram
de cidade para fazer o
ensino médio - ore para
que eles cresçam em
sua fé enquanto eles têm
uma igreja forte em Torit
perto deles e que eles
possam compartilhar sua
fé com seus colegas ao
longo do ano letivo.

25
Estamos muito felizes
com os avanços feitos
entre o povo Gabbra e
Borana, no Quênia. O
Senhor está agindo nesse
povo e o Evangelho
sendo pregado na sua
própria língua. Ore pelos
missionários que estão
lá, e pelos discipulados
feitos em diferentes
regiões.
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26
Teremos de 26-28 a
reunião do Conselho
da MIAF. Vários vem de
outras cidades. Ore por
segurança nas viagens.

27
Interceda por esse tempo
de decisões. Que o
Senhor esteja a frente de
todas as conversas e que
o melhor para o Reino
seja feito.

28
É possível que no dia
de hoje tenhamos o
segundo turno das
eleições no Brasil! Ore
pelo nosso país. Pelo
futuro. Que o Senhor nos
dê graça e sabedoria
para lidarmos com a
decisão de hoje.

29
Ore por nossa economia.
Nossos projetos e
missionários são
impactados pela variação
cambial do dólar.

30
Ore pelas pessoas que
estão em processo com
a MIAF para saírem ao
campo. Que elas se
sintam estimuladas e
encorajadas a servir ao
Senhor, mesmo em meio
há possíveis dificuldades
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31
Ore pela equipe da MIAF.
Que o Senhor esteja
cuidando de cada pessoa
envolvida no trabalho da
base, dando novas ideias!
Que sejamos uma equipe
unidade, sempre com
o objetivo de vermos
Igrejas Cristocêntricas
entre todos os povos
africanos.

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

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

