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Louve ao Senhor
conosco pelas respostas
de oração. Mês passado
comentamos sobre
o fechamento de
fronteiras e aeroportos,
impedindo que alguns
de nossos missionários
retornassem ao Brasil. O
Senhor abriu as portas,
e todos já estão em suas
respectivas cidades,
saudáveis, obedecendo
todos os protocolos de
segurança.
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Ore pelos ministérios
desses missionários.
Que o Senhor continue
fortalecendo os cristãos
locais para darem
sequência às atividades.
Que a pregação do
Evangelho não seja
interrompida.
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Ore pelo tempo no
Brasil: consultas
médicas, tempo em
família e contato
com mantenedores
terão uma nova
configuração em
tempos de isolamento e
distanciamento social.

miaf.brasil

Ore pelos missionários
que continuam no
campo. Ore por
proteção, segurança,
saúde. Em alguns
países, é comum
vermos saqueamentos
e conflitos violentos
pela falta de trabalho e
alimentos.
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A cidade de Pemba
recebeu milhares de
refugiados e muitos
residentes ofereceram
abrigo, embora mal
tenham espaço
suficiente para as suas
próprias famílias. Alguns
missionários estão
envolvidos com cristãos
locais comprometidos
em ajudar essas famílias
e também compartilhar
o Evangelho. Ore que
essas pessoas venham
a conhecer o verdadeiro
Salvador.
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Em algumas regiões
da África já é permitido
o convívio social. Ore
pelos missionários que
tem a oportunidade de
retornar os discipulados
presenciais e atender à
comunidade local. Que
esse seja um momento
de mostrar na prática o
cuidado do Senhor.

07
Grupos de cristãos se
multiplicam na Tanzânia
- Ore para que os
cristãos “M” continuem
a estudar a Palavra de
Deus. Ore para que os
grupos se multipliquem.
Ore para que muitos
que costumavam seguir
o Islã em breve sigam a
Jesus.

08
Diáspora no Brasil Com as fronteiras da
Argentina e do Paraguai
fechadas, os desafios
são maiores porque
os imigrantes têm
muitas limitações para
trabalhar e conseguir
ajuda no Brasil. Ore
para que Deus continue
a envolver as igrejas
brasileiras para ministrar
entre refugiados e
imigrantes.

09
Ore pela tradução
do filme Jesus para o
Povo “O”. Tem havido
muitos atrasos - então
ore pelo tempo de
Deus e pelas pessoas
certas dispostas a
dublar as vozes. E ore
para que o trabalho
seja completado com
precisão, e que o
filme Jesus seja uma
ferramenta que Deus
usa para o avanço de
seu Reino na terra.

10
“Não se trata de
números. Não se trata
de ver resultados
rápidos. É preciso
paciência. É preciso
amor. É necessária uma
atitude ou perspectiva
que enxergue o longo
prazo, a imagem eterna.
Deus é quem realmente
está no controle, não o
missionário, e confiamos
nele para os resultados.”
Ore pelo dia a dia
de todos os nossos
missionários.
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Ore pela Região Sul –
Lesoto, Madagascar,
Moçambique e
Namíbia. Países com
uma geografia bem
variada e vários
povos para serem
evangelizados. Ore
pela liderança da
região e também dos
times. Que eles tenham
sabedoria para lidar
com todas as questões.

12
Ore pela Região
Central – Chade,
Ruanda, República
Centro-Africana,
República Democrática
do Congo, Sudão
do Sul e Uganda. É
geograficamente a
nossa maior região,
com uma diversidade
de paisagens. Ore
para que vidas sejam
transformadas e que
o líderes locais sejam
capacitados para
alcançar os povos.

13
Ore pela Região Leste
– Tanzânia e Quênia.
AIM/MIAF iniciou o
trabalho missionário
nesses países há mais
de 100 anos e até hoje
mantém uma forte base
de operações aqui.
Ore pela parceria que
temos com locais para
promover e facilitar o
alcance entre os não
alcançados.

14
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Ore pela Região Norte.
Ore pela Região da
Diáspora. Estima-se
Ao longo dos séculos,
que 140 milhões de
o Norte se transformou
africanos vivem fora do
em uma fortaleza do
continente, espalhados
Islã. Alguns países
até usam símbolos e
pelo mundo. Os
migrantes e refugiados
emblemas da religião.
também necessitam
Essa região contém
ouvir as boas novas
o maior número de
povos não alcançados
da Salvação. Ore pelo
ministério no Brasil
do continente.
– pelos missionários
Ore para que
e projetos em
possamos continuar
estabelecendo
andamento.
métodos seguros de
trabalho missionário
nesses
países.
miafbrasil
miafbrasil
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Ore pelo ABS – AfricaBased Support (Suporte
com base na África).
Esse serviço existe
para coordenar e
fornecer serviços de
apoio essenciais para
melhorar os ministérios
dos missionários.
Devido à pandemia,
alguns serviços
estão enfrentando
dificuldades. Peça
ao Senhor por
direcionamento.

17
Ore pelos nossos
missionários em
preparação. Que
eles possam concluir
os cursos e leituras
que precisam. Que o
Senhor dê parceiros
de ministério à eles:
intercessores e
mantenedores. Ore
para que Deus cuide de
seus corações.

18
Ore pelos filhos
dos missionários,
em idade escolar.
Ore por paciência,
por perseverança
nos estudos e
principalmente por
refrigério – muitos não
estavam acostumados
com homeschooling
(estudar em casa).

19
Ore pela saúde
de nossa equipe.
Algumas pessoas tem
enfrentado dificuldades
e problemas na saúde.
Ore para que o Senhor
restaure por completo
e dê cura aos que
precisam.
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Ainda há no continente
africano 1000 povos
sem presença
missionária em seu
meio. Interceda para
que Deus direcione
os passos para
alcançarmos esses
povos, e por novas
metas e objetivos,
como organização.
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É na dependência da
Graça de Deus que
será possível realizar
qualquer ação de
proclamação. Por
isso é preciso um
número crescente de
parceiros de oração
comprometidos com os
Povos Não Alcançados.
Ore para que pessoas
sejam levantadas para
orar pelos povos.

22
Educação teológica
e treinamento
de liderança são
importantes para uma
melhor proclamação do
Evangelho. Interceda
para que mais líderes
africanos busquem
esses recursos
educacionais.

23
Desejamos ver
africanos alcançando
africanos. Ore para
que cristãos africanos
sejam despertados
para servir entre os
Não Alcançados de seu
continente.

24
Para que mais pessoas
conheçam Jesus,
para que mais povos
africanos sejam
alcançados precisamos
de mais trabalhadores.
Ore para que corações
sejam movidos em
amor para servir aos
povos não alcançados.
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Nos preocupamos
em povos que estão
isolados, em lugares
longínquos do
continente africano.
Ore para que mais
pessoas sejam
vocacionadas a povos
onde o evangelho
de Jesus ainda não
chegou de forma real e
viva.
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Mobilizar igrejas e
pessoas na América do
Sul tem sido um desafio
para os missionários
de base. Ore para que
mais mobilizadores e
missionários de base
sejam levantados em
diversos países, para
que o trabalho na linha
de frente continue.

27
Ore pelo dia a dia
do escritório base.
Pela convivência,
pelo trabalho a ser
desenvolvido, pelas
traduções, reuniões,
tantos e-mails. Que
possamos ser luz
de Cristo até nas
pequenas atividades,
mesmo em tempos de
distanciamento social.

28
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A MIAF tem buscado
fazer Cristo conhecido
não só através do
envio de missionários
como também através
de projetos. O projeto
BASE garante uma
estrutura mínima
de gerenciamento
e investimentos
em mobilização e
treinamento de novos
missionários. Ore para
que pessoas desejem
contribuir mensalmente
com este projeto.
miaf.brasil

Ainda não sabemos
como será a entrada de
estrangeiros nos países
africanos, devido à
pandemia. Muitas
fronteiras ainda estão
fechadas. Ore para que
Deus nos oriente e guie
conforme Seus planos.
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O Reino de Deus
tem sido proclamado
através dos 125 anos
de ministério da
AIM/MIAF na África.
São histórias de
superação, dedicação
e consagração à Deus.
Louve ao Senhor
conosco pelos grandes
feitos que Ele tem feito
no continente africano.
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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.
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