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01
Alguns dos missionários
em preparação estão
na fase de decidir com
que povo trabalhar
e estratégias para
se desenvolver o
ministério. Ore para
que de forma clara os
missionários entendam
o direcionamento do
Senhor para suas vidas.

02
Conseguir levantar
o valor necessário
de sustento junto a
mantenedores faz parte
do processo antes de
sair ao campo. Ore para
que pessoas sejam
levantadas para apoiar os
missionários.

03
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.

04

05

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.

Muitas viagens são
realizadas para divulgar
o projeto de ministério
à várias igrejas. Peça
a Deus por proteção
nas viagens e também
renovo do cansaço.
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06
Ore pela Família Ramos
Silva. Que o Senhor
os guarde em saúde
e segurança em suas
atividades antes da saída
pro campo!

07
Ore pela Suely Monteiro,
por perseverança nesses
meses que antecedem
sua saída. Que o Senhor
levante os recursos
necessários.

08
Ore pela Família Souza
durante esse período de
treinamentos e estudos.
Que eles tenham um
bom aprendizado e que o
conhecimento adquirido
seja transformador e útil
para o ministério.

09
Ore pela Dirce Verburg
enquanto levanta
sustento. Que o
Senhor abra portas
e oportunidades de
divulgar seu ministério.

10
Ore pela Danila Silva
enquanto cumpre um
período no escritório
antes de sua saída
ao campo. Ela está
divulgando seu
ministério na igreja
local, se dedicando
aos estudos do Inglês
e também levantando
mantenedores.
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11
A Família Pinheiro está se
preparando para servir
no campo. Eles estão
estudando e terminando
o projeto. Ore para que o
Senhor os direcione em
cada etapa.

12
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.

13
O projeto Base América
do Sul visa garantir uma
estrutura mínima para
um maior investimento
em mobilização e
treinamento de novos
missionários para
podermos avançar entre
povos não alcançados na
África. Ore para que haja
maior abertura para esse
projeto.

14
Ore pela vida de todos os
missionários que servem
junto ao escritório Base:
Família Feniman, Beatriz
Nogueira, Danila Silva,
Valeria Ortiz, Família
Matioli, Família B, Família
Faria, Didi Grigull e Cintia.

15
Os projetos são mantidos
por ofertantes. Interceda
pela vida destas pessoas
e igrejas que tem servido
a África por meio de suas
ofertas.
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16
É preciso muita sabedoria
para administrar o
dinheiro destinado
a cada projeto, de
modo que atenda às
necessidades destes.
Peça por sabedoria na
administração.

17
Os projetos fazem parte
das estratégias para
avançar rumo aos Não
Alcançados. Ore para
que as pessoas que
têm sido alcançadas
por eles cresçam no
conhecimento de Deus.

18
A mobilização de
crianças para missões
é o que o Projeto MIAF
KIDS realiza. Ore pela
divulgação e realização
desse projeto.

19
O Projeto Formação
de Líderes visa treinar,
subsidiar os cursos para
construção de novas
habilidades e mentorear
líderes e vocacionados
africanos, levando-os
assim à maturidade
bíblica e a comunhão
com Deus. Ore por
todos aqueles que
estão trabalhando nesse
projeto e investindo para
que ele aconteça.

20
Hoje começa o VOCARE
– movimento sob a
liderança da AMTB que
reúne organizações
missionárias para auxiliar
vocacionados no seu
início de ministério. Esse
evento reúne jovens do
Brasil todos. Ore por
segurança nas estradas e
que cheguem animados
para os próximos dias.
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21
Ore pela vida desses
jovens, que o Senhor
confirme seu chamado e
os direcione segundo o
Seu propósito.

22
Ore pela equipe da
MIAF no VOCARE. Que
possamos estar atentos
às necessidades e
dúvidas dos jovens que
tem chamado para a
África, e que possamos
auxiliá-los nesse
processo.

23
Ore por aqueles que
porventura decidiram
começar a caminhada
com a MIAF. Que Deus
abra as portas de
oportunidades e viabilize
seu ministério e recursos.

24
Continue orando
por Moçambique.
Os recursos que
arrecadamos estão
sendo utilizados para
apoiar nossas equipes
na reconstrução de
casas, escolas, igrejas;
bem como compra de
alimentos, o transporte
desses suprimentos até
as regiões mais remotas
e itens de higiene.

25
A situação em
Moçambique ainda é
complicada. Mês passado
enviamos um Engenheiro
Civil para avaliar as
construções que não
caíram e criar planos de
reforma e construção,
bem como treinar os
locais para fazer com
segurança.
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26
Ore pela vida de nossos
irmãos, e também por
aqueles que ainda não
conhecem a Cristo, e
que estão em abrigos
comunitários. Ore
por segurança, por
proteção e saúde, mas
principalmente para que
o Evangelho os alcance.

27
Ore pela vida dos nossos
missionários que estão
lidando diretamente
com a população local:
ore por renovo, por
refrigério, por cuidado
mental e espiritual, e que
eles saibam distribuir os
recursos da melhor forma
possível.

28
O projeto Bíblia Para
Todos tem o objetivo de
possibilitar através de um
celular que milhares de
africanos que não têm a
Bíblia impressa disponível
em sua língua ou devido
a perseguição possam ler
a Palavra de Deus. Ore
por mais mantenedores
para este projeto.

29
Os recursos para
o projeto Fundo
de Treinamento
Avançado servem
para complementar
o ministério e o
crescimento da igreja
nacional através do
aumento do nível de
educação teológica e/
ou aperfeiçoamento das
habilidades dos líderes
da igreja africana. Ore
para que Deus levante
pessoas comprometidas
com esse projeto.

30
O projeto Adote um Povo é
designado para orientar a
igreja ou pequenos grupos
como envolver-se melhor
com um grupo específico
de povos. Ore para que
haja mais envolvimento da
igreja nesse projeto e assim
um dia exista uma Igreja
Cristocêntrica entre todos
os povos africanos.
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31

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.

