
NÃO ENGAJADO 
Um povo não engajado é aquele 
onde não há nenhum esforço de 
plantação de igreja acontecendo.

NÃO ALCANÇADO
Um povo onde ainda não há comunidade nativa de cristãos 
com número adequado e recursos para evangelizar tal povo.

ENGAJADO
Um povo não alcançado é engajado quando se encontram os elementos a seguir: 
1. Um esforço de implantação de uma igreja pioneira 
2. Um compromisso em trabalhar no idioma e cultura local 
3. Um compromisso de ministério de longo-prazo 
4. Um compromisso em trabalhar para a criação de um movimento de implantação de igrejas.

ORAÇÃO // Reconhecendo a importância da unidade em oração e da 
prioridade máxima desta na batalha espiritual, vamos abraçar a oração diária.

AUMENTANDO A FORÇA DA COLHEITA // Vamos redobrar nossos esforços para recru-
tar o suporte necessário de pessoal para os escritórios regionais, novos líderes de time 
e outras posições chaves, bem como continuaremos buscando líderes africanos e sua 
influência junto a organização.

VALORIZANDO A UNIDADE DO CORPO // Todos os membros do corpo de 
Cristo são preciosos, membros de Longo Prazo, Curto Prazo, linha de frente, 
ministérios de suporte, regiões mobilizadoras e receptoras trabalharão juntas em 
dependência uma das outras.

Missão para o Interior da África teve seu início no trabalho de Peter 
Cameron Scott. Em outubro de 1895, o primeiro grupo de missionários 
da AIM chegou na costa da África Oriental e voltou seus olhos para 
o interior em direção ao centro do continente, onde muitos africanos 
permaneceram intocados pela mensagem do Evangelho.

120 anos depois, a AIM permanece fiel a esse chamado original 
como nós fixamos nosso olhares em povos ainda não alcançados 
na África. Visão 2020 é uma estratégia de cinco anos em 
sintonia com os nossos objetivos globais: com prioridade para 
grupos de povos não alcançados, igrejas Cristocêntricas entre 
todos os povos africanos.
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