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No último final de
semana tivemos o
Concerto de Oração –
evento online que durou
24 horas, transmitido ao
vivo, envolvendo todos
os escritórios da AIM.
Que bênção poder fazer
parte disso. Agradeça
ao Senhor por tantas
vidas na missão.

02
Somos ao todo
7 escritórios
mobilizadores: América
do Sul, Canadá,
Estados Unidos,
Europa, Ásia Pacífico,
Coréia do Sul e África
do Sul. Ore por todas
essas equipes, que
trabalharam para que as
atividades continuassem
acontecendo em 2020.
Ore por refrigério e
renovo.

03
Na África, temos
escritório nas regiões
Norte, Sul, Leste e
Central, e ainda o
Ministério de Diáspora.
Ore por todos os
missionários envolvidos
nesse trabalho. Sua
dedicação faz com que
as oportunidades de
ministério continuem
viáveis.

04
Chegamos ao final
de mais um ano e
louvamos a Deus
pelo seu sustento.
A preparação dos
boletos de oferta 2021
já começou. Ore para
que estes cheguem sem
problemas nas mãos
dos mantenedores.

05
Louvamos a Deus pela
sua fidelidade por
meio daqueles que se
dispuseram no sustento
da Obra durante esse
ano. Peça para que
Deus continue dandolhes graça e fidelidade
no apoio missionário.
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Novos planos e
metas começam a
ser pensados para o
próximo ano. Peça por
direcionamento para
que o trabalho seja
feito de acordo com a
vontade de Deus.

07
A época de fim de ano
é um momento onde
o cansaço atinge a
todos, porém o ano
ainda não terminou e
restam coisas a fazer.
Peça para que Deus dê
animo e novas forças a
todo o Staff do escritório
para realizar as últimas
tarefas do ano de modo
agradável ao Senhor.

08
Em breve haverá um
tempo de recesso nos
trabalhos. Coloque esse
tempo de descanso
em oração, que seja
proveitoso.

09
Ore por todas
as pessoas que
demonstraram interesse
ao longo desse ano em
servir como missionários
transculturais. Ore
por confirmação
do chamado e pelo
processo de cada um.

10
Esse período de
festividades para os
que estão longe é um
misto de sentimentos.
Ore pelas emoções dos
missionários e de seus
familiares nesse período.
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Existem alguns
lugares que não há
comemoração do
Nascimento de Jesus.
Ore para que os
missionários presentes
nesses contextos
tenham portas abertas
para testemunhar
por meio de sua
comemoração nessa
data.

12
Essa é uma data
também de finalização
das etapas de ensino.
Lembre-se de colocar
diante de Deus os
missionários que estão
estudando para que
consigam concluir o
que necessitam.

13
Alguns novos projetos
iniciaram esse ano.
Louve a Deus pela
manutenção destes
trabalhos.

14
Nossos projetos e
ministérios continuam
ativos, mesmo em meio
à tantas dificuldades.
Agradeça ao Senhor
por esse milagre.
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15
Sabemos que muitos
povos ainda não
ouviram do amor de
Deus. Ore para que
em 2021 mais pessoas
se disponham a ir,
contribuir, orar e que a
igreja Sul Americana se
disponha a cumprir seu
papel de enviadora.
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Chegamos no último
mês que faz parte da
Visão2020. Somos
muito gratos ao Senhor
pelo que Ele realizou
nesses anos. Cremos
que não é o fim. Peça
a Deus que nos oriente
como organização para
os próximos alvos.

17
Nos últimos anos,
dos 20 povos que
queríamos engajar, ao
todo foram 40!! Isso
é motivo de alegria
e louvor à Deus!!
Obrigado Senhor, pelo
trabalho que começou
a ser feito.

18
Os povos Samburu,
Rendille, Borana e
Dorobo (todos do
Quênia) agora têm 2%
de cristãos e igrejas
indígenas reprodutoras
centradas em Cristo!!
Podemos considerá-los
ALCANÇADOS pelo
Evangelho. Agradeça
em oração por esses
povos e pelo trabalho
que ainda continua
entre eles.
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Dos 4.000 líderes
que sonhávamos em
equipar, conseguimos
treinar 9.690!! Toda
glória ao nosso Deus!
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Nosso alvo era enviar
400 novos missionários
africanos. Enviamos
401. Ore pela vida de
desses irmãos e irmãs
que receberam o
chamado de ir pregar
o Evangelho. Que
seus ministérios sejam
frutíferos e o Senhor os
sustente nessa jornada.
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Montamos 20
times de Diáspora,
espalhados pelo
mundo, para pregar
o Evangelho àqueles
africanos que estão
fora do continente.
Que o Senhor
continue capacitando
os missionários e
abrindo portas para
relacionamentos.

22
28% da população
africana continua sem
ouvir sobre nosso
salvador Jesus. Ore
conosco para que o
Senhor envie mais
trabalhadores. Ore para
que essas pessoas
tenham a oportunidade
de conhecer Jesus.

23
Entre alguns povos
temos progresso
significativo no
processo de
evangelização. Na
região CENTRAL, ore
pelos povos Laarim,
Lopit, Mbororo, Jiye,
Toposa e Nuba
Mountains.

24
Entre alguns povos
temos progresso
significativo no
processo de
evangelização. Na
região LESTE, ore
pelos povos Datooga,
Digo, Gabbra, Matumbi,
Nyamwezi, Sandawe,
Swahili (TZ) e Zaramo.
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Entre alguns povos
temos progresso
significativo no
processo de
evangelização. Na
região NORTE, ore
pelos povos Fulani
e Somali. (Feliz
Nascimento de Jesus!)
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Entre alguns povos
temos progresso
significativo no
processo de
evangelização. Na
região SUL, ore
pelos povos Bara,
Makua Nahara, Nadu,
Nzwani, Sakalava,
Tanala, Tsimihety, Vezo
Sakalava e Povos
Muçulmanos mistos de
Madagascar.

27
Esta é a obra do
Senhor, e Ele
graciosamente nos
permitiu compartilhar
dela: 261 novas igrejas,
2.616 batismos, 6.628
novos discípulos e um
progresso significativo
entre dezenas de
PNAs. Louve ao
Senhor por cada vida
que esses números
representam!

28

29

Mais de 1000 cristãos
Toposa se batizaram no
Sudão do Sul. Foram 3
dias de batismo. Nosso
coração transborda de
alegria e gratidão.
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E ele designou alguns
para apóstolos, outros
para profetas, outros
para evangelistas, e
outros para pastores
e mestres, com o
fim de preparar os
santos para a obra
do ministério, para
que o corpo de Cristo
seja edificado. Efésios
4:11-12. Ore por mais
missionários para
treinarmos líderes
africanos.
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No qual todo o edifício
é ajustado e cresce
para tornar-se um
santuário santo no
Senhor. Nele vocês
também estão sendo
juntamente edificados,
para se tornarem
morada de Deus por
seu Espírito. Efésios 2:
21-22. Ore para que
mais igrejas sejam
plantadas entre PNAs.
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Obrigado pela sua companhia em mais um ano!
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Àquele que é capaz
de fazer infinitamente
mais do que tudo o que
pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu
poder que atua em nós, a
ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus, por
todas as gerações, para
todo o sempre! Amém!
Efésios 3: 20-21.

Um pedido por dia. Juntos em oração.
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