SETEMBRO 2021

01
Alguns missionários
estão na fase de
levantamento de
sustento e com
as restrições para
abertura de igrejas
e cancelamento
de encontros
e conferências
missionárias enfrentam
mais dificuldades. Ore
para que as portas se
abram e os recursos se
tornem disponíveis.

02
Ore pelo nosso
departamento de
pessoal, que é
responsável pelo
recrutamento de novos
missionários e pelo
cuidado daqueles que
estão servindo no
campo. Ore para que
Deus dê sabedoria
para cada um deles no
contato, apoio e suporte
a nossos membros.

03
Mobilização de
Africanos: nosso desejo
como organização
internacional é vermos
um crescimento
significativo nos
próximos anos de
Africanos servindo
como missionários
entre PNA’s. Ore para
uma nova geração de
missionários.

04
Ore pelos novos
convertidos em Dafur
no Sudão, pelas novas
igrejas em casas.

05
Ore pela tradução da
bíblia no Sudão do Sul
para a língua Lopit, os
livros de Gênesis e
Êxodo estão completos,
e agora começaram o
trabalho com o livro de
Marcos.
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06
Pelo avanço na
mobilização de
missionários Africanos,
pelas parcerias com
igrejas e organizações
locais estão sendo
feitas.

07
Ore para que todos
aqueles que estão
sendo alcançados
pelo evangelho leiam
a palavra diariamente
e sejam alimentados
por ela, para que assim
possam apresenta-la a
outros.

08
Ore para que Deus
envie um diretor
queniano para o Centro
de Treinamento Bíblico
do Norte.

09
Agradecemos à Deus
por todos os nativos
que estão passando por
tratamentos médicos na
Somalia.

10
Ore pelas igrejas entre
o povo Gabbra. Durante
a temporada de seca
e após um bloqueio
pandêmico, tem sido
difícil fazer as pessoas
se reunirem novamente
para a comunhão.
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11
Ore por um avivamento
na alma de cada crente
no Quênia, por força
para aqueles que
estão trabalhando
na proclamação do
Evangelho e que
neste momento de
necessidade as pessoas
voltem seus rostos para
o Senhor e confiem em
Sua provisão.

12
Louvamos à Deus por
um grupo Fulani que
começaram a se reunir
para aprender a ler e
escrever. Louve a Deus
por esta oportunidade
e peça que eles
possam usar essas
novas habilidades para
aprofundar sua fé e
também alcançar outras
pessoas.

13
Louvado seja o Senhor
pelos novos obreiros
cristãos que chegaram
para compartilhar as
boas novas com no
Quênia e na Tanzânia!
Ore para que eles
encontrem pessoas
cujos corações foram
preparados pelo Espírito
Santo para terem fome
e sede de justiça. Ore
para que muitos sejam
salvos e discipulados
por meio deles.

14
Ore por um evangelista
Nyamwezi que tem
sido fundamental
para o início de novas
igrejas. Por causa de
seu entusiasmo pelo
Evangelho e obediência
à Palavra, ele foi
convidado para um
treinamento pastoral. Ele
já completou dois anos
de treinamento bíblico
básico.

15
Ore por Suri do Sudão
do Sul e Etiópia, A
tradução da Bíblia está
indo bem. Ainda estou
liderando a equipe.
Quatro rascunhos
do Evangelho foram
concluídos e agora
estamos fazendo o
rascunho do livro de
Atos. Ore por sabedoria
e ajuda do Espírito
Santo para traduzir bem.
Ore pela equipe de
tradução.
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16
Ore para que
evangelistas,
missionários e pastores
sejam encontrados e
se mudem para dez
cidades e vilarejos
importantes de Datooga
na Tanzânia para
fazerem um tabernáculo
entre o povo e
compartilhar a Palavra
de Deus com eles para
que em cada cidade e
vila haja um Datooga
que se reproduz,
centrado em Cristo
Igreja.

17
Ore pela visão da MIAF
para os próximos 3
anos. Para que Deus
continue a nos dar
novas estratégias para
alcançar a visão.

18
Ore pela mobilização de
novos parceiros para os
projetos e missionários
da MIAF. Para que
mais pessoas tenham
o entendimento do
seu lugar na missão de
Deus.

19
Ore por mais
vocacionados para o
campo transcultural.
O campo necessita de
mais trabalhadores, e
mais pessoas dispostas
a compartilhar o
evangelho entre os
povos.

20
Louvamos à Deus
por todos os nossos
obreiros de base que
continuam servindo
incansavelmente nos
projetos da MIAF.
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21
Ore pela diáspora
Africana no Canadá,
pelos trabalhos que
estão sendo realizados
com crianças. Ore para
que o Senhor continue
a trabalhar no coração
das crianças, para que
sejam impactadas pelo
Evangelho e vejam sua
necessidade de Cristo.

22
Ore por muita unidade
entre as igrejas Samburu
no Quênia, e que as
áreas do povo Samburu
onde o evangelho ainda
não penetrou recebam
a luz de Cristo. Ore para
que as igrejas Samburu
enviem evangelistas
e pastores para morar
em áreas que ainda
precisam do evangelho.

23
Ore pela diáspora
africana em
Minnesota, ore por
um aprofundamento
dos relacionamentos
em uma de nossas
mesquitas locais.
(Temos um grupo
de dez pessoas
que se encontraram
lá recentemente
para começar
relacionamentos.)

24
Ore para que aqueles
que são crentes na
Tanzânia continuem
compartilhando a
Palavra com outros, e
que um dia cada Zaramo
tenha uma igreja a uma
curta distância de onde
eles moram.

25
Louvamos a Deus pelo
avanço do trabalho
entre os senegaleses
em Tapejara - RS,
tivemos um aumento
significativo de
frequentadores de
nossas aulas de
português. Ore para
que o Senhor abra o
coração dos alunos para
o evangelho.
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26
Ore pelos Árabes
convertidos do Norte
da África, muitos tem
enfrentando dificuldades
com a família, ore
pelos relacionamentos
que estão sendo
estabelecidos.

27
Ore pelos missionários
no Sudão do Sul, devido
a falta de chuva, muitos
tem sofrido perseguição.
Ore para que Deus
mande chuva para
aqueles lugares.

28
Ore para que as igrejas
malgaxes próximas
assumam o manto que a
Grande Comissão exige
e sirvam ao nosso Deus
na terra de Mahafaly em
Madagascar.

29
Ore para que novos
crentes Rangi na
Tanzânia proclamem
Jesus imediatamente,
dizendo: “Ele é o Filho
de Deus”. Ore para
que eles aumentem
em força e sabedoria
e confundam os
descrentes locais,
provando que Jesus é o
Cristo.

30
Louvamos à Deus por
todos aqueles que são
parceiros e caminham
com a MIAF.
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