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01
Ore pela equipe
brasileira que estava
em Moçambique, no GO
Program, que o que eles
viveram naquele país
gere frutos não somente
em seus corações
mas nos de quem eles
cruzaram e irão cruzar
os caminhos.

02
Uma pessoa de nossa
equipe foi visitar uma
senhora da igreja
local com outros dois
membros, o que gerou
uma paixão ao servir
o corpo de Cristo. Ore
para que essa iniciativa
continue a cada dia.

03
Por favor, ore pela
conferência jovem
que acontecerá
em Espungabera,
existem muitas coisas
a serem feitas, ore
por graça, sabedoria
e discernimento ao
time. Que a provisão
do Senhor alcance as
pessoas que lutam pela
sobrevivência. Que essa
conferencia glorifique
a Deus e que seja uma
ferramenta poderosa de
evangelização.

04
Ore por libertação de
H*, uma mulher que
recebeu o evangelho
mas continua presa
às mentiras e antigos
pecados que a
aprisionam. O Senhor
revelou-se a ela
mostrando que ele
é o Cordeiro que se
entregou em amor ao
mundo.

05
Por favor, ore por D* e
sua comunidade. Mais
de duas igrejas foram
saqueadas pela polícia
e quatro deles foram
presos, ameaçados
e agredidos. Muitos
deixaram a área e
com isso as reuniões
estão paradas. Ore por
proteção e sabedoria.
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06
Ore pelo treinamento
em missões que
os moradores de
Madagascar vão
receber. Que mais e
mais missionários locais
sejam alcançados e
queiram compartilhar o
evangelho. Queremos
criar programas de curto
prazo para que eles se
engajem na experiência
missionária.

07
Ore para que os jovens
cristãos africanos
queiram fazer parte do
que Deus está fazendo
entre a igreja africana.

08
Ore pela Família B* que
está entre o povo Bara
nos últimos nove anos.
Três novos missionários
juntaram-se a este
ministério. Eles atendem
mais de 800 crianças
todas as semanas e têm
feito grande diferença
entre aquele povo e seu
ministério.

09
Ore pelos cristãos da
zona rural da igreja
em Uganda. Que eles
possam ser treinados e
discipulados de maneira
eficaz.

10
Ore pelos novos
mobilizadores que
se juntaram à MIAF.
Que eles recebam
novas ferramentas
para alcançar novos
missionários e
mobilizadores para
participar do que Deus
está fazendo.
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11
Ore por D* que está
fazendo devocionais
pela manhã no hospital
em que trabalha; eles
têm sido desafiados
a cumprir o ide e
desempenhar seu papel
no corpo de Cristo. Ore
por um despertamento
dos jovens neste
quesito e que essas
reuniões gerem frutos
duradouros.

12
Ore pelo treinamento
TIMO, que está
acontecendo no Chade.
Que os líderes que
estão participando e
os novos participantes
sejam transformados
e esticados por Deus
e utilizem essas
ferramentas no
alcance dos povos não
alcançados.

13
Ore para que
as campanhas
evangelísticas que
aconteceram em julho,
na Tanzânia gerem
fruto duradouro. Que
os líderes das igrejas
tenham sabedoria ao
discipular os novos
convertidos.

14
Ore para que os novos
membros da igreja no
Povo Bara sejam bênção
e resposta ao ministério
e que levem a muito
mais frutificação.

15
Ore pela Família
Bu* enquanto eles
se estabelecem no
Chade e na sua cultura,
aprendendo a língua
e integrando-se aos
membros do time que
são nacionais.
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16
Ore pelos novos
membros de nossa
equipe no Abeche,
enquanto eles têm
suas casas preparadas,
aprendem a língua e
conhecem seus vizinhos

17
Ore pelas crianças de
uma de nossas equipes
que estão passando por
uma transição de vida,
mudando-se para um
país transcultural. Que
o Senhor as proteja e
ensine seus pais para
que elas se adequem à
nova cultura.

18
Ore por H* que está
lutando contra um
câncer e que conseguiu
participar de um novo
tratamento, com novos
remédios. Ore para
que os médicos sejam
usados na cura dela.

19
Ore por D*, que serve
no campo missionário,
e perdeu seu pai
recentemente. Que
o Espírito Santo
conforte seus corações
e sustente para
que continuem na
caminhada e servindo
ao povo em que estão
inseridos.

20
Agradecemos a
Deus pela provisão
do Senhor a todos
os mantenedores
que são resposta na
vida de cada um dos
missionários da MIAF.
Que o Senhor continue
os fortalecendo e os
abençoando a cada
mês.
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21
Ore por S* e M* que
têm um trabalho com
as crianças na sua
igreja. Que as crianças
conheçam a Jesus,
mesmo em pouca idade,
e possam testemunhar a
seus parentes, amigos e
vizinhos.

22
Ore por 6 missionários
que estão indo para o
Sudão do Sul para um
tempo de treinamento
e orientação. Que
este tempo seja
transformador e que a
paixão pela África e o
seu povo aumente.

23
Louvamos a Deus
pelas portas abertas
para pregar em locais
públicos na Tanzânia;
peça ao Senhor por um
avivamento individual
entre os milhares que
participam da igreja no
país.

24
Ore pela saúde de
D*, um de nossos
missionários. Que seu
peso se regule, os
pulmões voltem ao
pleno funcionamento.
Que o Senhor proveja
força, paz e descanso a
ele.

25
Ore por mais crentes
Malagasy que se
juntem aos esforços de
alcançar o povo Bara.
Ainda existem muitas
comunidades que
precisam do evangelho.
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26
Ore pela
disponibilização dos
vistos e documentações
necessárias para que
o D* consiga entrar em
seu país de destino.

27
Ore por O* e B* e
seu filho E*. Que eles
tenham sabedoria e
cuidado da liderança da
nova equipe.

28
Ore para que os
cristãos da igreja local
da Tanzânia sejam
despertados a convidar
aqueles que precisam
conhecer o amor de
Deus para comparecer
às suas reuniões.

29
Ore pela D* que trabalha
como enfermeira e têm
tido desafios pois o país
em que se encontra tem
passado por greve dos
profissionais da saúde.
Que tudo se estabeleça
e ela consiga voltar ao
trabalho.

30
Ore por S* que está
ouvindo a palavra
através de uma
missionária que mora
perto dela. Ela desejou
conhecer melhor a
palavra de Deus e está
com o coração disposto
a aprender mais sobre
quem Ele é.
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31
Ore pelos pastores e
líderes em campo que se
sentem sobrecarregados.
Que encontrem descanso
no Senhor e que sua
paixão pelo serviço seja
reacendida.
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