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Começamos o mês
louvando a Deus pelos
missionários de Curto
Prazo que estão ou
estiveram em campo.
Pessoas que se
colocaram a serviço do
Reino para compartilhar
a vida de cristo. Louve
conosco.

Agradecemos nossa
rede de intercessores
que dispõe de seu
tempo diariamente para
orar conosco e por nós.
Sabemos que Deus
ouve suas orações e
nos alegramos com sua
companhia. Agradeça
conosco pela vida de
tantas pessoas ao redor
do mundo orando por
missões.

A preparação ao campo
é um tempo repleto
de decisões a serem
tomadas, dentre elas o
local a se trabalhar, com
qual povo e estratégias
para desenvolver o
ministério. Ore para
que de forma clara os
missionários entendam
o direcionamento do
Senhor para suas vidas.

04
Seja um curso teológico,
um curso de inglês,
estudos sobre a cultura
que pretende se
trabalhar, os estudos
fazem parte do preparo e
eles servirão de suporte
ao ministério. Ore para
que os missionários
tenham um bom
aprendizado e para que
o conhecimento seja
transformador e útil para
o ministério.

05
Para ser possível sair
ao campo o missionário
precisa levantar o
sustento necessário. Ore
para que os missionários
tenham oportunidade de
divulgar seu ministério
e que Deus levante
mantenedores fiéis para
sustentar a obra.
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06
Os missionários em
preparação necessitam
desde já do alicerce da
oração, pois estarão
na linha de frente na
batalha espiritual (Ef 6:12).
Ore para que pessoas
comprometidas com a
oração se levantem para
apoiar cada um destes
missionários de forma
integral nesta batalha.

07
Para a MIAF é
imprescindível o apoio
da igreja local para
com seus missionários.
Ore para que Deus
fortaleça e capacite a
igreja a manter-se firme
no cuidado com seus
missionários em toda a
caminhada ministerial.

08
As crianças devem
ser lembradas como
“geração missionária”,
não só para o futuro, mas
para o agora. Miaf Kids é
um ministério voltado
para mobilização de
crianças brasileiras e da
América do Sul para que
possam abençoar as
crianças africanas. Ore
por mais igrejas que
desejam aplicar esse
projeto em suas igrejas.

09
A África está em primeiro
lugar no ranking de
mortalidade infantil. Ore
para que as crianças
africanas tenham saúde e
melhor acesso a esta.

10
.A fome e a pobreza
ainda são um grande
desafio no Continente
Africano. Ore para
que seja possível uma
alimentação de qualidade
e que as necessidades
básicas de vida sejam
supridas.
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11
Violência, exploração,
trabalho escravo,
recrutamento militar
infantil, enumeras
crianças órfãos fazem
parte da realidade. Ore
pela segurança das
crianças e cuidado para
com elas.

12
Existem vários
missionários e suas
famílias se dedicando a
levar o Amor de Cristo
para os pequenos.
Ore pelos filhos
dos missionários que
sejam cuidados por
Deus e compreendam o
trabalho de seus pais.

13
Que desde pequenos
nossas crianças sejam
ensinadas a amar o
próximo e se dedicar a
ele. Ore para que a igreja
e família vivam esse
ensinamento e mobilizem
as crianças para missões.

14
A perseguição
religiosa é uma
realidade, presente em
muitos lugares. Segundo
o levantamento Portas
Abertas 14 países
Africanos são fechados
ao evangelho. Ore para
que Deus conceda aos
seus servos sabedoria
e criatividade para
levar a Palavra e por
perseverança.

15
As carências na área
de saúde de têm se
tornado portas para
treinar, discipular e
pregar o Evangelho
para profissionais e
pacientes. Ore por
aqueles que têm servido
nessa área por recursos
para desenvolver um
bom trabalho.
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16
Aqueles cristãos que
abraçam a Cristo
em meio a esse
contexto precisam
de encorajamento
para ser luz. Ore para
o fortalecimento e
coragem dos cristãos
africanos para
compartilhar com seu
próprio povo.

17
Os sérios problemas
governamentais no país
podem ser uma das
razões para este ser
um país fechado. Ore
para que Deus em Sua
soberania quebrante o
coração dos governantes.

18
Os conflitos e violência
acabam fazendo parte do
cotidiano, gerando medo
e desconfiança. Ore para
que em meio a isso a
igreja possa ter atitudes
práticas que mostre o
Amor de Deus e assim
seja útil a sociedade
local.

19
Diáspora é o ministério
que visa alcançar com
o Evangelho africanos
que vivem aqui no Brasil.
Muitos imigrantes e
refugiados tem origem
de países onde há
perseguição. Ore para
que Deus abra portas em
diferentes cidades aqui
no Brasil para falarmos
de Jesus.

20
Algumas igrejas
estão com contato
com a Diáspora para
que possam ajudar
esses imigrantes em
suas necessidades,
criar relacionamento
e compartilhar o
Evangelho. Ore para que
a liderança dessas igrejas
continuem firmes neste
propósito.
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Roubar gado de outro
grupo é uma prática
frequente entre o povo
Toposa e seus vizinhos,
e muitas vezes essa
prática acaba com a vida
de pessoas dos dois
lados da luta. Ore para
que o Evangelho chegue
àqueles que nunca o
ouviram e que lutas como
essa cheguem ao fim.

22
A temporada de
chuvas chegou para
o povo Kachipo, e o
mesmo acontece com
os mosquitos. Ore
por aqueles que são
vulneráveis a casos
graves de malária, que
Deus os cure e que eles
tenham oportunidades
de conhecer o evangelho
durante sua vida.

23
Nakai e Napir, duas
meninas Laarim, foram
batizadas no começo
deste mês. Louvado seja
Deus por construir Sua
igreja entre os Laarim!
Ore para que essas
duas garotas cresçam
fortes no Senhor e
compartilhem com os
outros as boas coisas
que Deus fez.

24
O povo Mahafaly, do sudoeste
de Madagascar está no meio
de uma seca de três anos
que afetou grande parte da
África Oriental. Neste terceiro
período de colheita mínima,
muitos nas aldeias passam
fome. Os líderes da Igreja,
todos os jovens cristãos,
enfrentam uma pressão
incrível para voltar à adoração
dos ancestrais, feiticeiros e
encantos para trazer a chuva
de que suas aldeias precisam
desesperadamente. Ore para
que o Provedor forneça a
essas pessoas o sustento
de que precisam. Ore
também para que os cristãos
Mahafalys permaneçam firmes
na fé em Cristo em meio ao
incrível sofrimento.

25
Em uma região seca, na
outra chuvas que trazem
problemas. Muitas vezes
a falta de estrutura em
diversas regiões da África
apresentam diferentes
problemas e colocam
em questionamento
recém convertidos. Ore
para que Deus ministre
nos corações de nossos
irmãos africanos.
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26
Peça a Deus que encha
seus filhos com um
Espírito de sabedoria e
revelação para que eles
saibam qual é a vontade
de Deus. Ore por um
casal do povo Berbers
(que são cristãos) para
compartilhar com ousadia
aos seus filhos e ter
sabedoria para saber
como falar diante dos
avós que são contra
Jesus.

27
Ore para que os cristãos
entre os Didinga
encontrem seu descanso
e paz em Deus e Seu
amor por eles (Salmo 62).

28
O povo Didinga vive
nos montes Didinga 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.

29
Também no Sul do
Sudão encontra-se o
Povo Lokwa, vivendo
próximo á fronteira com
Uganda nas encostas da
montanha Imatong.
também as Comunidades
Lokwa podem ser
encontradas em campos
de refugiados no Quênia
e Uganda. Interceda
para que aqueles que se
converteram no campo de
refugiados sejam luz ao
voltar para seu país.

30
Em Uganda se encontram
aproximadamente
15.000 Sul-Asiáticos, os
quais são adeptos do
hinduísmo. Ore para que
o evangelho chegue a
eles.
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31
O povo Antakarana de
Madagascar vive em um
lugar geograficamente
isolado e rochoso. Sua
crença mistura
Islamismo e crenças
animistas. Existem muitas
divindades e elementos
da natureza que
desempenham um papel
significativo. Ore pelo
trabalho missionário entre
esse povo.

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.

