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Ore por todos que
trabalham no escritório.
Ao todo, são 16 pessoas
dedicando suas
habilidades ao Reino de
Deus. Ore por saúde,
sabedoria e comunhão
entre todos, mesmo
nesse momento onde as
reuniões são online (à
distância).
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Ore pelos nossos
voluntários: pessoas
que se disponibilizam
para nos ajudar com
algumas traduções. Que
o Senhor cuide de suas
vidas e dê um renovo
nesse momento de
pandemia.
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Para avançarmos entre
povos não alcançados
na África, precisamos
investir em mobilização
e treinamento de novos
missionários. Para
isso, precisamos de
uma estrutura mínima
para garantir que estas
duas áreas possam
se desenvolver de
forma eficaz e frutífera.
Este é o objetivo do
Projeto Base. Ore para
que o Senhor levante
pessoas para contribuir
financeiramente.
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Ore pela Família Perrelli
que está de mudança
para servir no escritório.
Ore por segurança
na viagem, e pela sua
adaptação na nova
cidade. Ore por saúde
física e emocional.

05
Esse mês teremos
alguns eventos online
importantes para nós
como organização. Ore
para que Deus continue
nos direcionando e que
toda a parte técnica seja
tranquila, para honra e
glória do Senhor.
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Ore pelos missionários
que estão em processo
de saída ao campo.
Alguns tiveram as
viagens desse ano
adiadas devido à
pandemia. Que o
Senhor dê paz à todos
eles, e a certeza de que
Ele está no controle e
cuida de tudo.
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Ore pelas finanças de
todos os missionários.
Sabemos que o Senhor
tem sido fiel e tem
providenciado tudo
que precisam. As
dificuldades devido a
pandemia e a alta do
dólar geram alguns
impactos nos seus
sustendo. Que o nosso
Pai continue cuidando
de suas vidas.
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Louve à Deus conosco
pelos mantenedores
de missionários e
projetos. Somos gratos
pela vida de cada
pessoa que contribui
financeiramente para
que os ministérios
possam acontecer. Deus
chama e usa essas
pessoas para que Sua
obra seja possível. Peça
ao Pai que os abençoe
com saúde e derrame
suas bênçãos sobre
eles.
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Ore pelos interessados
em missões de Curto
Prazo. Ore para que
seu chamado seja
confirmado e que eles
tenham direcionamento
do Pai para seus
ministérios. Ore pelos
treinamentos que eles
precisam fazer e por
recursos também.
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Ore por aqueles que
começaram o processo
de se tornarem
missionários conosco.
Que a cada dia o
Senhor dê à eles maior
convicção do chamado.
Que seus projetos sejam
guiados por Deus para
alcançar àqueles que
ainda não ouviram sobre
a Salvação.
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Plantação de igreja é
fundamental em tudo
que fazemos como
missão. Ore para que
homens e mulheres
dedicados e com
profunda paixão em
levar as Boas Novas
sejam levantados (Lc
10:2).
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Ministérios de suporte
acontecem através de
homens e mulheres
profissionais, que
servem a Igreja africana
e os missionários
através de suas
habilidades, como:
aviação, TI, finanças,
administração,
engenharia, psicologia,
carpintaria e muito
mais. Peça por mais
trabalhadores dispostos
a servir no ministério de
suporte.

13
Temos oportunidades
para pessoas
com diferentes
especialidades e
habilidades. Ore
para que homens e
mulheres dedicados e
com profunda paixão
em levar as Boas Novas
sejam levantados.
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A igreja africana vem
crescendo e precisa
de líderes maduros na
Palavra e que possam
alcançar outros. Por
isso ore por pessoas
com formação
teológica para servir na
formação e treinamento
da liderança africana.
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Nossos missionários
estão engajados em
tornar o discipulado sua
principal ferramenta
para o crescimento
daqueles que são
alcançados pelo
Evangelho. Interceda
para que Deus mande
mais trabalhadores
para ajudá-los nessa
tarefa.
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Chegou o tempo da
igreja africana madura
enviar seus próprios
missionários para os
Povos não Alcançados.
Peça por pessoas para
investir seus dons
para desenvolver a
mobilização da igreja
africana e sua visão
missionária.
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Buscamos pessoas
apaixonadas pela obra
missionária para se
tornarem promotores
locais de missões em
suas igrejas. Peça para
que o Senhor levante
pessoas para essa
área.

18
Somos muito gratos
aos Senhor pelos
nossos parceiros no
Brasil e nos países da
América Latina. Louve
conosco pela vida
dessas pessoas que
entendem o seu papel
na obra missionária,
como mobilizadores
locais.
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O alvo do trabalho
da MIAF é levar o
evangelho aos Não
Alcançados para que
em meio a estes uma
igreja firmada em
Cristo seja formada.
Ore para que esse
continue sendo nosso
foco principal e peça
ao Pai que continue
nos dando estratégicas
eficazes para o Seu
trabalho.
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O IBS – Instituto Bíblico
de Sofala retornou
algumas atividades
acadêmicas. Ore pela
vida de todos os alunos
e professores, que
eles consigam manter
o foco nos estudos.
Há também um Fundo
de Bolsas que ajuda
alunos em necessidade
a pagarem as
mensalidades. Que o
Senhor levante pessoas
dispostas a contribuir
financeiramente com
a formação acadêmica
desses líderes.
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O projeto Assistência
a Missionários
Africanos tem o
objetivo de fornecer
ajuda financeira aos
missionários africanos
em necessidade.
O auxílio pode ser
para emergências de
saúde, educação e
treinamentos, apoio
a conferências,
assistência ministerial
entre outros. Ore para
que os recursos sejam
administrados de forma
sábia e justa.
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Novos desafios e
transição de ministério
fazem parte da
caminhada missionária.
Interceda pelos
missionários que vivem
esse momento, que
Deus dê sabedoria
e cuide de todos os
detalhes.
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Plantação de igreja é
fundamental em tudo
que fazemos como
missão. Ore para que
homens e mulheres
dedicados e com
profunda paixão em
levar as Boas Novas
sejam levantados.
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Além de atender as
necessidades físicas,
os ministérios médicos
da MIAF desempenham
um papel central na
abertura de portas para
outros ministérios e
no desenvolvimento
da igreja africana.
Ore pelos que já
desenvolvem esse
ministério e para que
o Senhor envie mais
pessoas para essa
área.
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Desenvolvimento
comunitário e
agricultura é um dos
ministérios que a MIAF
disponibiliza. Ore
para que pessoas se
disponham a servir a
comunidade africana
em suas necessidades
básicas e assim
também proclamar o
Evangelho.
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Louve ao Senhor
conosco pelas
parcerias que
temos com outras
organizações na
América do Sul.
É através dessas
parcerias que podemos
enviar missionários de
diferentes países aos
Não Alcançados da
África. Ore para que
Deus possa fortalecer
e animar os corações
para continuar a tarefa
de mobilizar.
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Ore por todas as
pessoas interessadas
nas oportunidades de
servir como missionário.
Recebemos muitas
mensagens de
pessoas querendo
saber mais, e que tem
o desejo em servir.
Que o Senhor esteja
cuidando de suas vidas
e direcionando os
vocacionados.
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Ore pelo Departamento
Pessoal. Patrícia e
Beatriz tem dedicado
suas vidas e esforços
em caminhar com os
candidatos durante seu
processo de saída. Que
os Senhor as guarde e
renove suas energias.
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Hoje é o dia do
Concerto de Oração.
24h de Louvor e
Adoração ao que o
Senhor fez nesses 125
anos de existência da
AIM e também nos
cinco últimos anos
da Visão2020. Que
alegria poder honrar ao
nosso Deus por tantas
bênçãos.
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“... Depois destas
coisas olhei, e eis aqui
uma multidão, a qual
ninguém podia contar,
de todas as nações,
e tribos, e povos, e
línguas, que estavam
diante do trono, e
perante o Cordeiro...”
Apocalipse 7:9. Que
esse continue sendo o
que nos motiva todos
os dias!
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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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