FEVEREIRO 2021

01
O trabalho no campo
é um trabalho feito em
equipe. Por isso ore
para que haja um bom
relacionamento entre
os missionários, que
haja cuidado e respeito
mútuo.

02
Alguns missionários
se preparam para sua
chegada ao campo
missionário no segundo
semestre. Ore pra que
Deus prepare todos os
detalhes antes de sua
partida. Ore para que as
fronteiras sejam abertas.

03
Ore por unidade nos
pensamentos e tomadas
de decisões de toda
a equipe junto ao
escritório internacional.

04
Ore por proteção contra
doenças. O Coronavírus
veio pra nos mostrar
que todo cuidado é
necessário e devemos
estar sempre alertas.

05
Ore por conforto em
momentos de exaustão
ou desânimo. Que o
Senhor esteja à frente
de toda e qualquer
situação, fortalecendo
nossos irmãos.
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06
Peça a Deus para
fortalecer os cristãos
locais, dentro de seus
contextos. Que desejem
seguir a Jesus fielmente.

07

08

Ore por Moçambique,
que eles possam se
reerguer e continuar
perseverando após a
passagem do ciclone.

Ore pelos missionários
que servem em
Moçambique, que
eles possam mostrar o
cuidado de Deus nos
detalhes.

09
Ore por perseverança
no aprendizado de
língua e da cultura. São
momentos oportunos
para compartilhar de
Jesus e estar cada
vez mais inserido na
comunidade.

10
Ore por um coração
ensinável! Tão
importante quanto
ensinar, discipular
e caminhar junto, é
aprender com os outros.
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11
Ore por conversas
intencionais com
vizinhos e amigos para
pregar o Evangelho.
Que os missionários
sejam ousados na
pregação, mesmo em
meio à tantas mudanças
devido a pandemia.

12
A batalha espiritual pode
ser sentida de forma
mais intensa no campo
missionário. Ore para
que os missionários
sejam sustentados e
fortalecidos no seu
relacionamento com
Deus.

13
A queda na arrecadação
dos missionários
é sempre uma
preocupação. Ore para
que os mantenedores
prossigam fiéis em suas
ofertas e que Deus
levante novos parceiros
financeiros para os
missionários e projetos.

14
Ore pelo despertar de
novos vocacionados.
De todos os países.
Ore para que aqueles
que Deus despertou
aceitem o chamado
e se envolvam com o
ministério. Ainda são
muitos os povos que
nunca ouviram sobre
Jesus.

15
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.

miaf.brasil

miafbrasil

miafbrasil

S A . A I M I N T. O R G

FEVEREIRO 2021

16
Ore por sabedoria no
recrutamento. Ore
pelos relacionamentos
do candidato com
sua igreja e líderes,
e que os candidatos
entendam a importância
dos processos e
requerimentos exigidos.

17
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, carpintaria
e muito mais. Peça por
mais trabalhadores
dispostos a servir no
ministério de suporte.

18
Pedimos sabedoria na
condução dos processos
em andamento. Pessoas
que entraram em
contato conosco, sobre
o minitério. Deus tem
um plano para cada um,
e queremos tomar todas
as decisões seguindo o
Seu propósito.

19
Ore por sabedoria
frente aos novos
desafios que teremos
e pelos compromissos
agendados. Que
possamos cumprir com
excelência o que o
Senhor planejou para
nós.

20
Ore por criatividade para
nós que trabalhamos
na base. Muitas vezes
precisamos apresentar
a MIAF diversas vezes
e divulgar os projetos,
tudo a distância. Que
o Senhor nos dê novas
ideias para compartilhar
o que Ele tem feito!
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21
Ore pelo Ministério de
Diáspora. Já temos
vários times espalhados
pelo mundo, e em
algumas cidades no
Brasil. Ore para que o
Senhor nos direcione
até as pessoas que Ele
escolheu e pelo trabalho
realizado para alcançar
os africanos.

22
Ore por
relacionamentos. Essa
é uma parte muito
importante no trabalho
de evangelização.
É através de nossas
atitudes, e forma de
encarar os desafios
que muitos africanos se
questionam e querem
saber mais sobre Jesus.

23
Ore por novas
conexões. A presença
digital nos proporciona
estarmos em lugares
que antes nunca
estivemos.

24
Para o trabalho de
mobilização é preciso
que as igrejas e seus
líderes apresentem uma
visão missionária. Ore
para que Deus traga
à tona esse desejo
de servir aos não
alcançados na igreja Sul
Americana.

25
Ore pelos missionários
que estão em processo
de levantar recursos
financeiros. Vivemos
dias diferentes e, muitas
vezes, difíceis, mas
cremos que o Senhor
chama e escolhe
aqueles segundo o
teu propósito e há de
realizar a sua obra.
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26
“Não por força nem
por violência, mas sim
pelo meu Espírito, diz o
SENHOR dos Exércitos.
(Zc 4:6)” Por estarmos
numa luta espiritual
e não contra carne
e sangue (Ef 6:12), é
que entendemos a
necessidade do apoio
em oração. Interceda
por todos as pessoas
que ainda não foram
alcançadas por Jesus..

27
Ore para que os
cristãos africanos sejam
despertados para servir
entre seu povo.

28

29

30

Entendemos a
necessidade de equipar
líderes de igrejas
africanas, e milhares já
estão concluindo seus
treinamentos. Ore para
termos sabedoria para
equipar mais líderes
para o serviço no Reino.

miaf.brasil

miafbrasil

miafbrasil

S A . A I M I N T. O R G

