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01
Ore pelo trabalho em
colaboração entre o
escritório internacional,
regiões mobilizadoras e
receptoras. Senhor, por
favor, dê a cada líder a
habilidade de praticar
Filipenses 2: 4. “Que
cada um de vocês olhe
não apenas para seus
próprios interesses,
mas também para os
interesses dos outros.”

02
Ore por nossos
missionários e
ministérios que
foram afetados pela
Covid, especialmente
pela possibilidade e
capacidade de novos
membros conseguirem
saírem para os países de
serviço.

03
Para os próximos 3 anos
AIM deseja levantar
75/100/125 novos
missionários de longo
prazo. Ore para que
Deus nos dê estratégias
de mobilização e envio.

04
Nosso ministério de
Diáspora na América do
Sul precisa de um líder,
ore para que Deus nos
dê alguém com coração
apaixonado pelos
imigrantes e paixão pela
igreja local.

05
Muitos missionários
estão aguardando a
emissão de visos e o
fim das restrições de
viagem para seguirem
ao campo. Ore para que
Deus abra as portas.
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06
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.

07
Louvamos a Deus
pelos novos candidatos
de curto prazo
que iniciaram seus
processos neste ano.
Ore para que tudo
ocorra bem em nosso
treinamento online e
que encontremos as
oportunidades certas
para cada um.

08
Temos outros 5
casais em processo
para ministério de
longo prazo. Deus
seja louvado por
isso. Ore para que
seja possível realizar
nosso treinamento de
orientação em julho.

09
Todos os meses
recebemos dezenas de
contatos de pessoas
interessadas em servir
a longo e curto prazo.
Oramos para que Deus
nos dê a capacidade de
discernir quais destes
interessados Deus
está chamando para se
juntas a nós.

10
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.
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11
Lucas 10.02 tem sido
nossa oração diária:
“peçam ao Senhor da
colheita que mande
trabalhadores para a sua
colheita.”

12
Ore pelo escritório da
AIM/MIAF na América do
Sul. Mesmo diante das
dificuldades impostas
pela pandemia, estamos
focados em avançar na
mobilização.

13
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.

14
Nossos centros de
treinamentos em
toda África continuam
focados em preparar
cada vez mais e melhor
a liderança da igreja
Africana, ore pelas
novas iniciativas de
treinamento.

15
O sustento de obreiros
africanos, ainda é um
grande desafio para a
igreja Africana e para
nossa organização.
Ore por estratégias
de sustentabilidade
adequadas e por
generosidade dos
doadores.
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16
Para avançar na
mobilização de
missionários Africanos,
diversas parcerias com
igrejas e organizações
locais estão sendo
feitas. Ore por unidade e
um mesmo espírito.

17
A tecnologia tem se
tornado fundamental
para o avanço do
evangelho em
algumas áreas mais
restritas a presença
dos missionários.
Criatividade e novas
estratégias são
fundamentais para esse
avanço, ore por isso!

18
Existem inúmeras
etnias sem a presença
de uma testemunha
do evangelho sequer.
Oramos para que até
2025 Deus nos dê a
graça iniciarmos equipes
de plantação de igrejas
em todas elas.

19
A Diáspora Africana
ainda é um grande
desafio a ser alcançada.
Milhares de Africanos
espalhados por
diferentes partes do
mundo. Uma grande
oportunidade de
alcance. Ore para
que Deus abençoe as
equipes estabelecidas
pela AIM/MIAF.

20
No Brasil nossas
equipes de Diáspora
estão focadas em São
Paulo e Rio Grande do
Sul. Ore para que em
parceria com as igrejas
locais sejamos capazes
de avançar com a
pregação do evangelho.
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21
Nossos missionários
entre a Diáspora no
RS estão focados
no alcance dos
Senegaleses que
representam o maior
grupo de africanos
no estado. A grande
maioria formada por
muçulmanos. Ore por
conversão e entrega
real a Cristo.

22
Diáspora em Toronto,
Canadá - O diabo está
trabalhando sem parar
para desencorajar
nossos irmãos e irmãs
(somalis). Há muita
divisão, alienação,
problemas familiares,
tristeza, depressão,
vícios e desunião.
Ore por um grande
reavivamento e uma
verdadeira comunidade
cristã entre eles.

23
Diáspora em
Washington, EUA Louvamos a Jesus por
3 homens que estão
estudando a Palavra de
Deus juntos. Que Deus
os torne santos por sua
verdade; aprendam a
Sua palavra, que é a
verdade. João 17:17

24
Malta, França, Reino
Unido, Bélgica,
Espanha são alguns
dos países da Europa
onde o trabalho entre a
Diáspora tem avançado.
Precisamos de mais
obreiros dispostos a
servirem nesses lugares
para que o evangelho
continue avançando.

25
Nosso escritório está em
busca de um missionário
com experiência com
o trabalho entre povos
muçulmanos para
liderar nossa equipe de
Diáspora no Brasil. Ore
para que Deus nos envie
alguém com paixão
pelo alcance de povos
muçulmanos.
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26
Estamos avançando com
nossa Iniciativa Oeste
da África, esperamos
enviar missionários
para o Senegal, Níger,
Mauritânia, Togo,
Guiné e Mali. Ore por
sabedoria e pessoas
certas para as equipes.

27
Alguns países do
Norte da África depois
de muito tempo de
restrições estão
novamente abertos
para o recebimento
de obreiros. Estamos
orando para que
possamos enviar no
início do ano que vem
um casal para reiniciar o
trabalho missionário em
um destes países.

28
O Conselho de envio
da AIM/MIAF tem
uma nova diretoria,
ore para que Deus os
use com sabedoria
no planejamento e no
estabelecimento das
metas de trabalho para
os próximos anos.

29
Agradecemos a Deus
pela sua provisão,
mesmo em tempo
difíceis, Ele tem usado
amados irmãos e irmãs
e a Sua igreja para
que a obra missionária
continue.

30
Também queremos
expressar uma palavra
de gratidão a Deus pelo
nosso staff que nestes
dias de pandemia
tem trabalhado
incansavelmente
para continuar
servido a igreja e aos
missionários.
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31
A América Latina
juntamente com África
e Ásia tem se tornado
uma força missionária.
Nós oramos para que
Deus nos ajude a
servir cada vez mais o
movimento missionário,
especialmente na
América do Sul.
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