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01
Ainda há no continente
africano 700 povos sem
presença missionária
em seu meio. Ore para
que pessoas sejam
mobilizadas para servir
em meio a eles.

02
Muitos motivos têm
levado os povos
africanos a deixarem
seus lugares de origem.
Por isso entendemos a
necessidade da parceira
com igrejas para alcançar
os povos da diáspora
africana. Interceda para
que as portas para
parceira se abram.

03
“Não por força nem
por violência, mas sim
pelo meu Espírito, diz o
SENHOR dos Exércitos.
(Zc 4:6)” Por estarmos
numa luta espiritual e não
contra carne e sangue (Ef
6:12), que entendemos
a necessidade do apoio
em oração. Interceda
pelas vidas de quem está
ouvindo sobre Jesus pela
primeira vez.

04
Precisamos de mais
trabalhadores, mais
parceiros e estratégias
para este novo ano. Ore
para que Deus nos dê
Graça para alcançarmos
esse objetivo.

05
O trabalho de liderança
missionária é de grande
importância, porém existe
a falta líderes. Peça ao
Senhor que mude essa
situação, que levante e
capacite mais pessoas
para essa função.
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06
Para o trabalho de
mobilização é preciso
que as igrejas e seus
líderes apresentem uma
visão missionária. Ore
para que Deus traga
à tona esse desejo de
servir aos não alcançados
na igreja Sul americana.

07
Os desafios são muitos
e são grandes. Ore
pela MIAF para que
Deus direcione, dê
os equipamentos
necessários para que
possamos servi-lo do
melhor modo e fazê-lo
conhecido.

08
O povo Didinga vive nos
montes no Sul do Sudão.
Aceitam a existência
de um ser supremo, e
a esfera de espíritos
interagindo com os vivos.
Eles adoram e fazem
sacrifícios para espíritos
e deuses e dão grande
importância ao culto dos
antepassados mortos.
Ore para que sejam
libertos da escuridão da
vida sem Cristo.

09
Também no Sul do
Sudão temos o Povo
Lokwa, vivendo próximo
à fronteira com Uganda.
Eles também podem ser
encontrads no Quênia e
Uganda. Eles dão ofertas
a deuses no início do
plantio e épocas de caça.
Peça para que o amor
gracioso de Deus seja
reconhecido por eles.

10
Ore por coragem aos
cristãos Mwani que
buscam o amor de Cristo,
pois eles frequentemente
enfrentam a rejeição.
Que o Senhor derrame
graça sobre eles.
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11
Louve a Deus pelos
30 novos cristão que
seguiram as instruções
do Senhor para serem
batizados como um
símbolo externo de seu
compromisso interior
com Jesus aqui em
Laarim. Ore para que
cresçam diariamente em
sua fé e reconheçam as
armadilhas do diabo que
tão facilmente podem
envolvê-las.

12
Os Bara vivem nos
campos do centrosul de Madagascar e,
embora haja algumas
estradas, não é muito
acessível por veículos.
Ore pelo trabalho sendo
desenvolvido entre eles,
e que Deus dê sabedoria
os missionários ao
compartilhar sobre Jesus.
A Família Basso está
prestes a retornar para
continuar o trabalho.

13
Sabemos que muitas
coisas podem ocorrer
perto da saída ao campo
e até a chegada a ele.
Interceda para que não
haja imprevistos aos
que sairão nos próximos
meses e que tudo corra
bem para os missionários
nesse período.

14
Os primeiros momentos
em uma nova cultura são
de choque cultural. Ore
para que Deus acalme
e capacite os recém
chegados.

15
Ser bem recebido em
meio ao povo para
assim desenvolver
relacionamento com
as pessoas é de suma
importância. Peça que
o Senhor prepare o
“terreno” do coração
dos povos que estes
missionários iram servir.
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16
O momento de
despedida mesmo que
seja por um curto período
de tempo é sempre difícil.
Peça para que o Senhor
cuide das emoções dos
missionários e também
dos queridos que eles
deixaram em seu país de
origem.

17
O trabalho no campo
é um trabalho feito em
equipe. Por isso ore
para que haja um bom
relacionamento entre
os missionários, que
haja cuidado e respeito
mútuo.

18
A batalha espiritual pode
ser sentida de forma
mais intensa no campo
missionário. Ore para que
esses novos missionários
sejam sustentados e
fortalecidos no seu
relacionamento com
Deus.

19
O apoio da igreja local
não apenas em enviar,
mas em se manter fiel
no cuidado do seu
enviado é fundamental.
Interceda pelas igrejas
enviadoras para que
estas possam cuidar e
apoiar integralmente os
seus missionários.

20
Projeto Base América
do Sul, investir em
nossa base, é investir
diretamente no aumento
de missionários no
campo e no cuidado
pastoral daqueles que
já estão envolvidos no
serviço missionário. Ore
para que mais pessoas
sejam levantadas para
investir nesse projeto.
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21
Ore pelo nosso escritório.
Pela saúde física,
emocional e espiritual de
cada membro da equipe.
Que possamos ter novas
estratégias para os
desafios que virão.

22
O programa de adoção
de povos está designado
para orientar a igreja ou
pequenos grupos como
envolver-se melhor com
um grupo específico de
povos. Ore para que
haja maior envolvimento
da Igreja de Cristo
para juntamente com a
MIAF para chegar aos
povos que ainda não
têm nenhum trabalho
missionário.

23
Projeto IBS- O Instituto
Bíblico Sofala tem
como objetivo treinar
homens e mulheres em
sua formação teológica
para a expansão do
Evangelho no Continente
Africano. Peça para que
as necessidades do IBS
sejam supridas.

24
A mobilização de
crianças para missões é o
que o Projeto MIAF Kids
realiza. Peça para esse
ano ainda mais crianças
possam ser alcançadas
e desafiadas a servir ao
próximo.

25
O Projeto Formação
de Líderes visa treinar,
subsidiar os cursos para
construção de novas
habilidades, e mentorear
líderes e vocacionados
africanos. Ore por mais
mantenedores que
invistam na vida desses
alunos e suas vocações.
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26
Projeto Fome busca
ajudar milhares de irmãos
e irmãs africanas que
estão sofrendo por conta
da fome nestes dias no
continente africano. Ore
para que esse projeto
seja usado para levar
alimento físico e espiritual
aos que necessitam.

27
O Projeto de Assistência
Missionária Africana
fornece assistência
financeira aos
missionários africanos
que se encaixem
em alguns critérios
estabelecidos pela MIAF
Internacional, quando
precisarem de ajuda
específica. Ore para que
este fundo tenha mais
mantenedores e assim
possamos encorajar
e ajudar missionários
africanos a pregar em
outros lugares.

28
No Projeto Serviço de
Educação Voluntária
ensinamos pessoas sobre
a Palavra de Deus através
de estudos Bíblicos,
evangelismo, discipulado
e treinamentos. Além
disso, também ensinamos
como cozinhar, fazer
artesanatos e esportes.
Temos alguns voluntários
quenianos e somalis
nos ajudando nesses
treinamentos. Ore por
esses voluntários para
que eles entendam cada
vez mais o Evangelho.

29
Ore pelos projetos
individuais de cada
missionário. Muitos
desenvolvem trabalhos
com crianças, construção
de igrejas, tecnologias,
transporte em áreas
difíceis. Que Deus dê
criatividade e o suporte
necessário.

30
Ore pelos missionários
que estão em fase
de levantamento de
sustento para sair no
segundo semestre
desse ano. Que portas
possam ser abertas para
eles apresentarem seu
ministério e assim firmar
novas parcerias.
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31
Ore pelo Ministério de
Diáspora, para que nesse
ano novos contatos
sejam feitos, e mais
africanos que estão
vivendo aqui no Brasil
possam ouvir sobre a
vinda do nosso Salvador.

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.

