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01
Louve conosco pois
todos os missionários
da AIM nas áreas
afetadas pelo ciclone
Idai (Moçambique) estão
seguros, bem e sem
ferimentos. Louvado
seja Deus pela ação
rápida por parte da AIM
e dos amigos que nos
permitiram começar a
ajudar os outros.

02
Ore pelo corpo
missionário. Eles
precisando retomar
as atividades em
condições ainda muito
difíceis, com prédios
estragados, sem energia
elétrica, água ruim e/
ou restrita, lidando
com o povo com suas
próprias necessidades,
precisando gerenciar
com responsabilidade as
ofertas e doações que
chegam.

03
Ore para que os
missionários possam
resplandecer a glória de
Cristo, neste lugar que
tem se escurecido por
tão densas trevas. Que o
Senhor os abençoe e os
guarde, dando ânimo e
principalmente unidade
entre a equipe.

04
Que Deus renove o
vigor físico, espiritual e
emocional de todos.

05
Louvamos à Deus
pelo apoio da igreja
brasileira em contribuir
com recursos para que
pudéssemos ajudar de
forma prática os atingidos
pelo ciclone.
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06
Ore pelo trabalho
incessante para
obter eletricidade na
Beira. Algumas partes
da cidade já estão
conectadas novamente.
Muitos outros ainda estão
esperando.

07
Louve a Deus que a
água da cidade da Beira
voltou rápido, embora
não seja totalmente
segura para beber. Ore
para que a cólera, que
já afeta muitos, possa
ser combatida de forma
eficaz. Ore para que
não haja uma epidemia
de cólera em outras
áreas afetadas pelas
inundações.

08
Ore pelo trabalho do
Instituto Bíblico Sofala
em circunstâncias difíceis
por causa da falta de
eletricidade. Ore pela
viagem e segurança de
professores e estudantes
em uma cidade escura.

09
A cidade de Lamego
ainda enfrenta muitas
dificuldades. Ore pela
Família Koehn enquanto
cuidam de muitas
pessoas e a escola onde
ensinavam a Bíblia para
as crianças foi muito
danificada.

10
Ore para que esta
tragédia traga resultados
espirituais, renovação
para os cristãos, e que
eles se concentrem mais
na igreja do que em seus
edifícios.
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11
Por favor, orem por
sabedoria aos nossos
missionários, por graça
e direção em tudo o
que fizerem para ajudar
nossos irmãos e irmãs
nestes tempos difíceis
após a destruição. Louve
ao Senhor também por
novas oportunidades
de testemunhar para
pessoas com as quais
nunca tiveram a chance
de interagir. Por favor, ore
por salvação!

12
Maura Manoel agradece
pela maravilhosa
graça de Jesus em
proteção durante esta
difícil experiência.
Agradece pelas lições
que aprendeu a viver
de uma forma muito
mais semelhante à que
vive a maioria do povo
moçambicano. Graças
a Deus pelo exemplo
da vida de irmãos e
irmãs moçambicanos
diante da catástrofe.
Eles são gratos a Deus
e não reclamam, apenas
levantam-se e começam
de novo.

13
Cecília Pereira e sua
equipe estão ajudando
muitas famílias em
Espungabera. Que o
Senhor multiplique os
alimentos, e cuide de
sua vida emocional
e espiritual. Os
missionários tem sido um
refúgio em meio à tantas
dificuldades.

14
Ore por todas as
pessoas que moram
nas vilas, afastadas dos
grandes centros. Ore por
proteção, que o Senhor
dê à eles confiança de
que suas necessidades
serão supridas.

15
Ore por sabedoria e força
para Claudia Middendorf
enquanto ela organiza
e coordena nossos
esforços de socorro e
mantém contato com o
resto do mundo.
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16
Agradeça que o edifício
do Instituto Bíblico Sofala
não sofreu tanto. Ore
pelo encorajamento dos
alunos que terão ainda
mais dificuldades em
pagar seus honorários.

17
Ore pelas muitas pessoas
traumatizadas pela
devastadora experiência
de ser inundado ao
extremo. Pessoas que
perderam familiares, suas
casas. Que Deus em sua
infinita Graça console
essas vidas.

18
Louvado seja Deus
pelo trabalho diligente
de muitos que limpam
a cidade da Beira e
restabelecem algum tipo
de normalidade.

19
Agradeça ao Senhor
por todas as ofertas
que temos recebido
no projeto Fundo de
Assistência – Crise
e Fome. Que esses
recursos possam ajudar
as pessoas e colocarem
telhados estáveis em
suas casas e a reconstruir
a vida.

20
“Mas o Senhor protege
aqueles que o temem,
e os que firmam a
esperança no seu amor,
para livrá-los da morte
e garantir-lhes vida,
mesmo em tempos de
fome. Nossa esperança
está no Senhor; ele é o
nosso auxílio e a nossa
proteção.” Salmos 33:1820
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21
Ore por sabedoria para
Lícia Santana que ela
seja uma pessoa útil no
meio de tal necessidade.
Ore para que o Senhor
renove suas forças.

22
Muitas pessoas em
Nampula (1000km de
distância) agradecem
que a província não foi
atingida pelo ciclone.
Havia apenas chuvas
muito fortes. As pessoas
estão gratas que as
colheitas nos campos
estão crescendo e a
colheita é boa.

23
Roberto e Deila Welzel
agradecem a Deus
por terem apenas
alguns danos em seu
apartamento e por suas
vidas. Agradecem por
estarem próximos para
ajudar os necessitados
e também pelas
lições preciosas que
aprenderam. Peça a
Deus sabedoria para
administrar os recursos
que chegam para
aqueles que foram
afetados.

24
Ore pela distribuição
de alimentos para as
áreas afetadas, desde a
colina de Espungabera
até Dombe. A ponte
do Buzi foi lavada.
Muitas pessoas estão
morrendo de fome. Louve
a Deus por todas as
contribuições de comida.

25
Ore pela vida dos
missionários da
AIM Air que estão
levando recursos
aos necessitados.
Agradecemos sua
disposição em ir até os
locais mais difíceis.
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26
Ore pelo RECOMEÇO. A
reconstrução das cidades
atingidas, empregos,
as colheitas... tudo que
foi danificado levará
algum tempo até ser
reestruturado. Que essa
seja uma oportunidade
de muitos se achegarem
a Cristo.

27
Em Pemba, a Família
Nunes continua se
ajustando à cultura.
Agradeça a Deus pelos
relacionamentos que
já fizeram e que eles
possam compartilhar o
amor de Jesus aos seus
vizinhos.

28
No mês passado houve
mais ataques armados
no distrito de Macomia,
onde a Radio Nuru está
localizada. Ore pela paz
no norte de Moçambique!

29
A Família Costa está se
preparando para retornar
ao campo, em Pemba.
Ore por segurança na
viagem, pela saúde de
todos e pela readaptação
na cidade. Que seu
ministério continue sendo
uma bênção entre o povo
local.

30
“Bendito seja o Senhor,
pois ouviu as minhas
súplicas. O Senhor é
a minha força e o meu
escudo; nele o meu
coração confia, e dele
recebo ajuda. Meu
coração exulta de alegria,
e com o meu cântico lhe
darei graças.” Salmos
28:6-7
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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.

