DIÁRIO DE

ORAÇÃO

20
18

DIÁRIO DE ORAÇÃO | DEZEMBRO 2018

01
Louvamos a Deus pela
sua fidelidade por
meio daqueles que se
dispuseram no sustento
da Obra durante esse
ano. Peça para que Deus
continue dando-lhes
graça e fidelidade no
apoio missionário.

02
A época de festas e
comunhão para os que
estão longe é um misto
de sentimentos. Ore
pelas emoções dos
missionários e de seus
familiares nesse período.

03
Ore para que as
festividades destes
próximos dias sejam uma
boa oportunidade para
os missionários no campo
compartilhem ainda mais
sobre a vida de Jesus.

04
Novos planos e metas
começam a ser pensados
para o próximo ano. Peça
por direcionamento para
que o trabalho seja feito
de acordo com a vontade
de Deus.

05
A Equipe do escritório
esteve reunida para
reuniões de avaliação e
planejamento para o ano
de 2019. Ore por foco e
perseverança. Ore para
que os últimos detalhes
sejam concluídos e que
a liderança tenha as
forças renovadas e sejam
usadas nesse período.
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06
Ore para que as ideias
tratadas nos últimos
dias sejam colocadas
em prática; que novas
pessoas e igrejas sejam
mobilizadas para a
evangelização entre
Povos Africanos não
alcançados.

07
A época de fim de ano
é um momento onde o
cansaço atinge a todos,
porém o ano ainda não
terminou e restam coisas
a fazer. Peça para que
Deus dê animo e novas
forças a todo o Staff do
escritório para realizar
as últimas tarefas do ano
de modo agradável ao
Senhor.

08
Ainda existem alguns
lugares que não há
comemoração do
Nascimento de Jesus.
Ore para que os
missionários presentes
nesses contextos tenham
portas abertas para
testemunhar por meio de
sua comemoração nessa
data.

09
Sabemos que muitos
povos ainda não ouviram
do amor de Deus. Ore
para que em 2019 mais
pessoas se disponham a
ir, contribuir, orar e que a
igreja Sul Americana se
disponha a cumprir seu
papel de enviadora.

10
Nesta semana começa
o Treinamento de
Candidato. Ore pela
vida das pessoas que
estarão tendo um tempo
conosco, que seja bem
proveitoso.
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11
O tempo no treinamento
é um momento para
se conhecer melhor a
agência missionária: sua
política, alvos, visão.
Saber mais sobre a
realidade do Continente
africano é muito
importante para os que
pretendem servir nesse
contexto. Ore para que
as palestrar sirvam para
confirmar o chamado de
cada candidato.

12
Hoje os candidatos
serão levados a pensar
e orientados sobre
os desafios da vida
missionária. Interceda
para que Deus toque as
áreas que precisam ser
trabalhadas.

13
Ore pela vida de cada
família representada. São
pessoas que confiaram
no chamado no Senhor e
querem usar suas vidas
para a obra dEle. Ore por
mantenedores fiéis para
apoiarem seu ministério.

14
Agora é hora de voltar
para suas cidades, porém
o processo de sair ao
campo não se encerra.
Ore pela viagem de
volta e pelos próximos
passos que precisam
ser dados junto a
igreja, levantamento de
sustento, etc.

15
Nas colinas e montanhas
da região central da
Tanzânia vive o povo
Alagwa. Eles misturam
islamismo e costumes
das crenças tradicionais.
Interceda para que esse
povo seja liberto de todo
engano pela Verdade de
Cristo.
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16
Peça que através da vida
dos missionários a Obra
de reaproximação feita
por meio de Cristo seja
reconhecida.

17
Um dos maiores grupos
tribais no Sudão do Sul
é o povo Toposa. Eles
acreditam em um deus
supremo porém apenas
que os chefes estão
mais perto de Deus, em
virtude de sua sabedoria.
Interceda para que todo
o povo possa entender e
se achegar ao Deus que
caminha perto dos seus
filhos.

18
“E o anjo lhes disse:
Não temais, porque eis
aqui vos trago novas de
grande alegria, que será
para todo o povo: Pois,
na cidade de Davi, vos
nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo, o Senhor”
Lc 2:10-11. Interceda para
que essa boa notícia
chegue a todos os povos
não alcançados!!

19
O Povo Grabbra é um
povo nômade. Ore
para que eles possam
entender e serem
alcançados pela Graça
e amor incondicional
de Deus. Há presença
missionária no meio de
algumas vilas. Ore para
que relacionamentos
sejam fortalecidos.

20
O Povo Antanosy fica
localizado na região
sudeste de Madagascar
e falam o dialeto Tanosy,
distinto do Malagasy
oficial. O acesso a bíblia
é muito pequeno. Peça
para que mais pessoas
sejam levantadas e
capacitadas para traduzir
a Palavra.
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21
O povo Fur vive entre
o Sudão e o Chade.
Praticamente 100% são
muçulmanos sunitas
e animistas. Cerca de
um milhão de pessoas
nunca ouviram de Cristo.
Alguns missionários
têm trabalhado com o
povo em outros países,
mas não há relatos de
comunidades cristãs
entre o povo. Peça para
que Deus desvende os
olhos deles para ver Sua
graça e misericórdia.

22

23

Ore pela Diáspora
Louve a Deus pelas
Africana, que acontece
notícias de que mais
discípulos estão sendo
em todo o mundo.
adicionados a grupos de
discipulado entre o Povo
Matumbi, da Tanzânia!
Peça a Deus para renovar
a mente desses novos
cristãos, enchê-los
com o Espírito Santo e
dar-lhes coragem para
compartilhar sua fé com
os outros.

24
Nosso maior desejo
é ver todos os povos
africanos louvando ao
Senhor e celebrando a
vida de Cristo. Hoje isso
ainda não é a realidade.
Ore para que novos
projetos de alcançar
povos e tribos em
lugares distantes sejam
efetivados.

25
Hoje celebramos o
nascimento de Cristo,
nosso Salvador, e o que
mais queremos fazer é
louvar ao Senhor pela
vida e ministério de
Jesus. Que Ele continue
sendo nosso exemplo
diário.
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26
Alguns membros do
escritório entrarão em
férias nos próximos dias.
Ore por este tempo
precioso de descanso
com seus familiares.

27
Ore pela equipe que
ficará trabalhando. Para
que consigam resolver
qualquer situação
segunda a vontade de
Deus.

28
Ore pela saúde física
do staff e também dos
missionários. Que nos
próximos dias todos
consigam descansar e
renovar suas forças.

29
Ore por saúde emocional
e espiritual. Que sejamos
cheios do Espírito Santo.

30
Temos algumas famílias
de missionários no
Brasil pra visitar a
família e tirar aquele
tempo tão necessário.
Ore pelos encontros,
relacionamentos, e
que seja um tempo de
descanso e de matar a
saudade!

DIÁRIO DE ORAÇÃO | DEZEMBRO 2018

31
Louvado seja Deus
porque até aqui nos
ajudou, o Senhor! Na
realização de projetos,
na manutenção dos
missionários no campo,
nas oportunidades de
mobilização e divulgação
do trabalho, nos novos
missionários levantados.
Peça para que em
2019 a MIAF continue
a ser instrumento nas
mãos de Deus para o
estabelecimento de um
Igreja Cristocêntrica entre
todos os povos africanos,
com ênfase nos não
alcançados!

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.

