


Por meio da graça, do chamado e do poder de Deus, a MIAF 
tem se esforçado para fazer discípulos entre os povos não 
alcançados onde quer que vivam – entre os diversos países e 
regiões da África ou entre às cidades da Europa, Brasil e Norte 
da América onde milhares de africanos estão vivendo hoje. 
Também, por meio de treinamento de liderança e mobilização 
de missionários africanos, estamos fortalecendo e fazendo 
parceria com as igrejas africanas para juntos engajarmos na 
proclamação do evangelho entre os não alcançados.
Nosso desejo é ver a adoração à Cristo espalhada por 
todo o continente Africano - por meio de vidas totalmente 



comprometidas com Ele e coletivamente por meio de igrejas 
Cristocêntricas.
 
Deus tem feito um trabalho poderoso na África, onde Sua 
Igreja é vasta e cresce diariamente. Porém, com mais de 1000 
grupos de povos africanos que ainda não ouviram as boas 
novas de Jesus Cristo, a tarefa está longe de terminar.
 
O esforço missionário exige de todos nós sacrifício e dedicação. 
Quando Jesus deu a incumbência de ir e fazer discípulos de 
todas as nações, Ele sabia mais do que ninguém o que isso 
exigiria. O custo para aqueles que atenderam a esse chamado 
foi suportado através dos tempos em atos de abnegação, 
trabalho árduo e até sofrimento.
Nossos missionários dependem mês a mês e ano a ano de 
redes de igrejas e pessoas apaixonadas pela obra missionária 
que se comprometem a ser parceiros de oração e financeiros 
- pessoas que podem não ser chamadas a se mudar para a 
África, mas que escolhem fazer parte da ação missionária 
suportando e apoiando o envio e os projetos desenvolvidos.
 
Nossos projetos precisam de você.

Seu apoio a nossos projetos é um investimento em pessoas 
- um investimento nos próprios missionários, mas também 
nas pessoas que eles estão alcançando. Não há preço que 
possa ser colocado em tal empreendimento. Na África, uma 
obra pode durar cinco ou quarenta anos. Pode exigir métodos 
simples ou complexos.
 
Qualquer que seja o custo, o trabalho da Grande Comissão 
vale a pena e participar deste trabalho como aqueles que vão 
ou aqueles que apoiam - é uma bênção além da medida.
 
Conheça nossos projetos e seja um participante ativo na 
transformação na vida de centenas de milhares de pessoas.





Adote
um povo
Por que Adoção de Povos?
Dos 3.839 grupos de povos da África, mais de 1.000 ainda 
não tem uma Igreja implantada em seu meio. Dois mil 
anos depois da Comissão de Jesus para sua igreja, ainda 
existem muitos grupos de povos não alcançados – tribos e 
comunidades inteiras permanecem sem uma Igreja nacional 
que seja capaz de evangelizar o restante do grupo sem 
ajuda estrangeira.

A MIAF está olhando continuamente por oportunidades para 
alcançar esses povos através de grupos de evangelismos 
e implantação de igrejas, trabalhando em parceria com as 
igrejas africanas.

Nestes últimos anos Deus tem despertado missionários 
para trabalhar entre povos específicos.

Através da sua contribuição, nossos esforços no campo e 
a graça de Deus, poderemos caminhar em direção ao dia 
em que os não alcançados se tornarão alcançados, e uma 
Igreja Cristocêntrica se firmará entre eles.

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org

Alvo: R$ 80.000

Contribua com
este projeto!





Assistência a 
missionários
africanos
O objetivo deste projeto é fornecer assistência financeira 
aos missionários africanos nacionais.

Os recursos financeiros serão utilizados para os seguintes 
propósitos:

• Educação/treinamentos
• Logística e administração
• Conferências
• Assistência ministerial e pessoal
• Transporte para o local de ministério.
• Materiais para execução do ministério ou financiamento 
de projetos
• BAM - Business as Mission (Negócios em Missões)
• Emergências de saúde

Alvo: R$ 120.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Doação
de bíblias
Para que todos O adorem, queremos abençoar e contribuir 
com o acesso à Bíblia em diferentes regiões.

Esse projeto visa levantar doações para o envio de Bíblias a 
missionários que atuam no Quênia, Tanzânia, Moçambique 
e Madagascar.

Serão mais de 10 mil bíblias entre impressas e áudio nos 
seguintes Idiomas: Bara, Borana, Chindau, Chisena, Inglês, 
Kimwani, Kinyamwezi, Kisukuma, Kiswahili, Malagatsy, 
Masai, Matumbi, Portugês, Punjabi, Somali, Swahili, Thai, 
Turkana e Urdu.

Alvo: R$ 80.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Formação
de líderes
Igreja de amanhã vem sendo moldada de forma significativa 
através de instituições e programas de educação teológica. 
Homens e mulheres estão se preparando para a liderança 
futura.

É por isso que nós recrutamos educadores teológicos para 
ensinar na maioria dos países africanos em que trabalhamos, 
e procuramos ajudar todas as pessoas envolvidas na 
educação teológica. Treinando-as para realizar um bom 
trabalho.
Este projeto visa treinar, subsidiar os cursos para construção 
de novas habilidades, e mentorear líderes e vocacionados 
africanos. Levando-os assim, à maturidade bíblica e a 
comunhão com Deus.

Dada a importância crítica da qualidade da educação 
teológica para a saúde da igreja na África, gostaríamos 
de lhe pedir em oração o apoio e contribuição real, neste 
projeto para o crescimento da: “Igreja Cristocêntrica entre 
todos os povos africanos”, através do desenvolvimento de 
educadores teológicos.

Alvo: R$ 120.000

Contribua com
este projeto!Você também pode

contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Fundo de
amparo
Ao longo dos últimos anos, nossos missionários tem sido 
impactados financeiramente pelo aumento excessivo do 
dólar americano. Por sermos uma organização internacional, 
a maioria de nossas operações financeiras, bem como 
viagens e seguro de saúde internacional, são despesas que 
precisam ser feitas em moeda americana.

O Projeto Fundo de Amparo a Missionários e Projetos, 
existe para dar assistência financeira especialmente aos 
missionários que enfrentam maior necessidade causada 
pela perda cambial e/ou que perderam mantenedores 
chaves ao longo do processo de trabalho no campo. 

Através do projeto podemos ajudar emergencialmente até 
que seu sustento seja renovado.
Sabemos que juntos podemos fazer uma grande diferença 
neste momento de maior necessidade e por isso contamos 
com você, que tem nos acompanhado.

Alvo: R$ 120.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Fundo de
assistência
- Crise e fome -

Embora a Missão Para o Interior da África não seja uma 
agência de ajuda humanitária, nosso coração está voltado 
para ajudar nossos vizinhos e parceiros da igreja em tempos 
de dificuldades. Seja fome, inundação ou conflito, nossos 
missionários geralmente estão em posição de responder de 
maneiras muito práticas nas comunidades onde servimos.

O Fundo de Assistência - Crise e Fome existe para financiar 
esses esforços, fornecendo recursos para voos, comida 
e abrigo, cobertores e outras medidas apropriadas, 
dependendo das necessidades específicas de cada 
situação.

Alvo: R$ 100.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org



Filipenses 1:4-5

“Em todas as minhas orações em favor 
de vocês, sempre oro com alegria por 
causa da cooperação que vocês têm 
dado ao evangelho, desde o primeiro 
dia até agora.”







Fundo de
treinamento
avançado
Este projeto tem o objetivo de fornecer e coordenar a 
assistência financeira aos candidatos recomendados 
para a realização de ensino superior e treinamento. O 
envio de contribuições financeiras é exclusivamente 
para o treinamento dos líderes da Igreja nacional, sendo 
principalmente na África, mas também no exterior, quando 
o treinamento adequado não está disponível no continente.

Os recursos servem para complementar o ministério e o 
crescimento da igreja nacional através do aumento do 
nível de educação teológica e/ou aperfeiçoamento das 
habilidades dos líderes da igreja africana.

Os recursos serão transmitidos diretamente para as 
instituições de treinamento através de nossas bases no 
campo.

Alvo: R$ 60.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Instituto
Bíblico Sofala
Você gostaria de ajudar no desenvolvimento da Educação 
Teológica na África?
Esta é sua oportunidade!

O Instituto Bíblico Sofala tem como objetivo treinar homens 
e mulheres em sua formação teológica para a expansão do 
Evangelho no Continente Africano. Por isso temos investido 
tanto na estrutura física, como humana do Instituto.

Sabendo da grandeza do desafio, estendemos o mesmo 
a você para que assim, contribua de alguma forma com a 
educação teológica no Continente Africano.  O IBS está 
iniciando o curso superior de teologia e está procurando 
homens e mulheres interessados em servir como 
missionários na área de educação teológica.

Algumas possibilidades as quais você pode envolver-se:
• Motivando sua igreja a se envolver em oração e 
financeiramente neste projeto.
• Doando recursos para melhorarmos a biblioteca da escola
• Adotando um aluno com R$ 40,00 mensal.

Alvo: R$ 60.000

Contribua com
este projeto!Você também pode

contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





MIAF Kids
Nosso alvo
MIAF Kids é um ministério voltado para mobilização de 
crianças brasileiras (incluindo a América do Sul) para que 
possam abençoar as crianças africanas.

Nossos Objetivos
Abençoar as crianças africanas através de ofertas que são 
usadas para beneficiar o ministério com crianças na África.

Incentivo a intercessão pelas crianças africanas e pelos 
filhos dos missionários.

Fornecer material e preparo para líderes dos ministérios 
infantis nas igrejas brasileiras que queiram mobilizar as 
crianças para missões.

Seja também um abençoador em oração e financeiro para 
que a visão missionária se estenda aos corações de nossas 
crianças.

Alvo: R$ 30.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org





Projeto 
Base
Imagine o que seria de você se a graça de Deus nunca tivesse 
o alcançado; se você nunca tivesse tido a oportunidade de 
ouvir o evangelho de Cristo, ouvir sobre seu perdão e amor. 
Hoje mais de 900 povos da África estão nesta condição: 
nunca ouviram o evangelho.

Imagine um pastor de ovelhas vivendo nas montanhas do 
Lesotho que nunca ouviu: “O Senhor é meu pastor e nada 
me faltará.”

Imagine uma menina no chifre da África que além de sofrer 
os abusos culturais como a mutilação não pode se refugiar 
nos braços do Pai Celestial ou um órfão na Namíbia que 
perambula pelas ruas a procura de alimento, sem casa, 
sozinho sem nunca ter tido a oportunidade de ouvir sobre a 
graça que pode transformar a tragédia em triunfo.

Em Mateus lemos Jesus dizer aos seus discípulos: “Assim 
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam 
as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está 
nos céus.”

A MIAF, como organização missionária, tem prezado por 
garantir que todos os recursos recebidos sejam utilizados 
de maneira transparente e eficiente, ou seja, que as ofertas 
sejam sempre destinadas respeitando o desejo de cada 
mantenedor. 



Para podermos avançar entre povos não alcançados na 
África, precisamos investir em mobilização e treinamento 
de novos missionários e para isso precisamos de uma 
estrutura mínima para garantir que estas duas áreas possam 
se desenvolver de forma eficaz e frutífera. Investindo em 
nossa base, você está diretamente investindo no aumento 
de missionários no campo e no cuidado pastoral daqueles 
que já estão envolvidos no serviço missionário.

Como um parceiro da MIAF você tem um papel importante no 
impacto que o evangelho tem gerado no coração de milhares 
de africanos dos quais nossos missionários e projetos tem 
alcançado. Por esta razão sua oferta missionária é muito 
importante para que possamos continuar avançando com o 
Evangelho de Cristo em lugares não alcançados.

Alvo: R$ 120.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org







Fundo para 
iniciativas
estratégicas
Ao longo dos últimos anos, mais especificamente os últimos 
5 anos, AIM/MIAF avançou com as Boas Novas do Evangelho 
através do serviço de centenas de missionários e o apoio 
de milhares de mantenedores que juntos compartilham da 
visão de ver:

“IGREJAS CRISTOCÊNTRICAS ENTRE TODOS OS POVOS 
DA ÁFRICA”, DISCIPULADAS E TREINADAS PARA SEREM 
IGREJAS REPRODUTIVAS

Toda essa ação missionária resultou nos últimos anos em 
100 povos não alcançados recebendo equipes missionárias, 
mais de 10 mil líderes africanos treinados, mais de 400 
missionários africanos mobilizados e treinados e enviados 
e mais de 400 igrejas plantadas entre povos antes não 
alcançados.

Agora para os próximos anos queremos ser proativos e 
inovadores enquanto nos esforçamos para nos conectar 
com aqueles a quem Deus está chamando para o serviço 
missionário, convidando-os para para parte da obra 
redentora de Deus.



Por meio do Fundo de Iniciativas Estratégicas, sua doação 
terá um grande impacto em nossa capacidade de responder 
às necessidades de pessoal no campo e olhar para a direção 
de Deus para o futuro.

Para os próximos 3 anos nossos alvos são:
• Enviar 30 novos missionários de longo prazo.
• Estabelecer novos missionários em grupos de povos não 
alcançados
• Ampliar o trabalho com a Diáspora africana no Brasil
• Continuar o trabalho de mobilização e treinamento de 
missionários africanos
• Continuar os ministérios de treinamento de líderes e 
pastores Africanos
• Ver novas igrejas plantadas em todo os países onde AIM/
MIAF tem servido 

Alvo: R$ 60.000

Contribua com
este projeto!

Você também pode
contribuir através do PIX:

projetos.sa@aimint.org






