Maio 2017 – The Invitation
Tópico: Formação Espiritual – Abrindo Espaço para Deus
11 de maio de 2017
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do globo para orar e ouvir a Deus. Ele está te convidando!

Abrindo Espaço para Deus (Carol Jacobs Carre, Flickr)
Desde o começo do ano, o foco de nossa oração mensal tem sido o crescimento. Mês passado, nós
oramos sobre o possível crescimento paralelo da perseguição. Enquanto experimentamos ambas as
realidades – um aumento em números e um aumento em provações – é crucial que firmemos nossas
raízes de maneira mais profunda em Deus.
O silêncio pode ser um dom para nós neste assunto. O silêncio é uma oportunidade de nos
tornarmos mais conscientes de Deus e mais atentos às verdades de nossos próprios corações.
Quando tudo está indo bem, quando nossos números aumentam, somos tentados a confiar em nossa
própria força. O silêncio pode nos guardar da armadilha da autossuficiência, mantendo-nos em
contato com nossa grande necessidade de Deus. Quando há dificuldades, quando enfrentamos
tribulações e perseguições, somos tentados a entrar em pânico e salvar-nos do nosso próprio jeito.
Em silêncio, somos lembrados da grandeza e proximidade de Deus.
De qualquer maneira, como JOCUMeiros somos pessoas de ação e é fácil encontrar realização e
distração em nossas atividades. Quando praticamos o silêncio, abrimos espaço para que Deus nos
encontre além de todas as possíveis distrações. Deus nos convida a conhecê-lo e, em conhecê-lo,

conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos o povo que Ele nos criou para sermos: refletindo sua
imagem e empoderados por Ele.
Permanecer em silêncio por muito tempo pode ser desconfortável para nós. Estamos acostumados
com o barulho e as conversas. Na quietude percebemos nossa mente zumbindo com todos os tipos
de pensamentos. Para que criemos espaço para Deus, nós te encorajamos a se juntar a nós neste mês
onde praticaremos o silêncio – tanto como uma comunidade ou individualmente – confiando que
este ouvir profundo, fará brotar entre nós a vida abundante de Deus.

(Nick Kenrick, Flickr)
Prepare-se para passar um tempo em silêncio (para o facilitador do tempo de oração, caso orem em
grupo):
O tempo de oração deste mês irá focar em abrir espaço para ouvir a voz de Deus, escutando e
estando atento, em silêncio. Aqui estão algumas dicas práticas para ajudar os facilitadores do tempo
de oração.
•

•

•
•

Decida antecipadamente se você quer que o grupo permaneça junto, fazendo a mesma
atividade, ou se você deixará que cada pessoa decida por si mesma a atividade em que vai se
engajar. Isto é importante para economizar tempo. Se você deixar as pessoas escolherem
qual atividade irão realizar, prepare três opções e apresente-as através de slides no
PowerPoint ou um folheto. Se as instruções forem apenas verbais, provavelmente você terá
que esclarecer e explicar algumas vezes, o que tomará o tempo que você poderia passar em
silêncio.
Como facilitador por favor ajude a definir o tom da reunião de oração, explicando as
expectativas aos grupos logo no começo. Você pode enfatizar a expectativa do silêncio na
sala (se todos permanecerem na mesma sala) ou que não se deve conversar um com o outro
se o grupo sair da sala. Isto pode ser desafiador para alguns.
Por favor tenha certeza de dar todas as instruções no começo do tempo em que passarão em
silêncio, para evitar interromper o grupo com mais orientações. Inclua nas instruções um
tempo específico para se juntarem novamente.
Considere antecipadamente como você irá processar e receber feedback do grupo. Nós
incluímos algumas questões possíveis para este tempo de compartilhamento. Decida quem
irá facilitar este tempo e como você irá registrar as respostas.

Passando o tempo em Silêncio – A Prática do Silêncio
1. Escolha uma opção de atividade:
Como parte do seu tempo em silêncio, você está convidado a considerar uma das três atividades
abaixo como uma maneira de “abrir espaço para Deus”. Se você está participando em um grupo,
recomendamos que todos façam a mesma atividade, para que no final possam compartilhar juntos
sobre sua experiência com Deus através daquela atividade.
• Opção A: Dê uma volta do lado de fora em silêncio.
Comece por simplesmente notar como você está se sentindo fisicamente e comece a notar o mundo
a sua volta. Pratique a curiosidade e o ouvir profundo da sua intuição. Deixe que este tempo seja
uma jornada do coração, notando onde você está sendo convidado a andar e onde deve permanecer
por um tempo. Tente abandonar qualquer objetivo que você tenha para este tempo (ex: caminhar até
certo lugar). Se você apenas dar alguns passos e simplesmente notar o que vê, já é o suficiente.
Depois de passar um tempo se acalmando e se fazendo presente naquele lugar, tome consciência de
qualquer questão ou reflexão que vier à sua mente. Cada estação tem sua questão particular a ser
perguntada: por exemplo, a primavera pode fazer com que você reflita na plenitude da vida e no
tempo para se divertir. O que chama a sua atenção e quais questões, o seu tempo passado ao ar livre,
te convidam a refletir neste momento específico da sua vida?
Finalmente, assim que você estiver aproveitado este tempo de reflexão, se pergunte como você está
se movendo nesta jornada de vida com Deus? Você pode escolher refletir essa resposta no
movimento das suas pernas e pés enquanto anda (se você se sente machucado, você pode andar
mancando; se você estiver empolgado, você pode pular; se está incerto, você pode refletir isso no
modo como anda). Então pergunte, como você quer se mover nesta estação da sua vida? Você pode
se mover um pouco deste jeito. Como Deus poderia estar falando com você através do que vem à
sua mente?
• Opção B: Fique confortável e mantenha o silêncio onde estiver.
Certifique-se de ter o seu diário de oração e alguns lápis e canetas. Você pode acender uma vela
como um símbolo da presença de Deus. Encontre uma posição confortável em sua cadeira ou no
chão. Use alguns instantes para se estabelecer e note como está se sentindo. Preste atenção ao
pedaço de você que tem dificuldade com o silêncio, e a parte de você que está ansiosa para estar
com Deus desta maneira.
Depois de passar um tempo se acalmando e se mostrando presente à você mesmo e a Deus, comece
a prestar atenção ao que vem à sua mente. Você tem consciência das questões que quer perguntar a
Deus? Há algo acontecendo em sua vida em que o silêncio te dá a oportunidade de pensar sobre?
Você pode refletir em como você tem se voltado a Deus nos últimos dias e como você tem se
afastado dEle. Converse com Ele sobre isso.
Na quietude, você pode perceber que muitos pensamentos aleatórios passam por sua mente, te
distraindo. Se ajudar, escreva o que precisa se lembrar para que você possa permanecer focado
durante este tempo. Então simplesmente retorne a uma atitude de receptividade e de ouvir a voz de
Deus. Como Ele pode estar falando com você através do que vem a sua mente? Você pode escrever
sobre isso.
• Opção C: Refletindo em uma imagem.
Finalmente, você pode escolher passar um tempo em silêncio, considerando uma pintura como esta
abaixo, baseada na história de Jesus e seus discípulos no barco durante uma tempestade (Marcos

4:35-41).

[https://news.artnet.com/app/news-upload/2016/06/rembrandt-top.jpg]
Considere projetar essa imagem para que todos no grupo possam ver e então estabelecer um
tempo de silêncio e reflexão.
Quando você olhar a pintura, faça estas perguntas para você mesmo:
• O que chama a minha atenção primeiro?
• Como a cena muda para mim, enquanto olho a pintura?
• O que é surpreendente para mim nesta pintura? Quais questões ela me traz?
• Com qual dos personagens mais me identifico e por que?
• Como seria estar no barco em meio a uma tempestade como essa?
Você também pode considerar refletir nas seguintes questões:
• Quais são as tempestades na minha vida agora?
• De quais maneiras tenho ignorado – ou tenho percebido – a presença de Jesus comigo?
• Qual é o convite dEle para mim nestes lugares tempestuosos? E qual a minha resposta?
2. Conclua a atividade:
Em conclusão: seja qual for a atividade que você escolher, no final do seu tempo simplesmente
expresse sua gratidão a Deus: por perceber sua presença, pelo o que Ele revelou a você e pela graça
de se achegar a Ele,
3. Perguntas para processamento em grupo:
Assim que seu tempo em silêncio for concluído, aqui estão algumas questões para ajudar seu grupo
a processar:
• Como foi o tempo de se aquietar e de ouvir, diferente de ter um tópico específico para orar?
• Quais desafios você experimentou neste tempo de ouvir em silêncio?
• Quais percepções você ganhou neste tempo de silêncio?
• Como você acredita que um tempo de silêncio e de ouvir corporativo e mundial como este

•

pode impactar a missão?
O que você acha que Deus pensou e sentiu, enquanto separamos um tempo ao redor do
mundo para ficarmos em silêncio diante dEle?

4. Fechamento do tempo em silêncio:
Você poderia utilizar esta oração de fechamento:
Senhor, obrigado por não ser um Deus silencioso. Obrigado por seu desejo de se comunicar com
seus filhos. Por favor, nos dê paciência para esperar em silêncio e a habilidade de aquietar nossos
corações diante de Ti. Por favor, treine nossos ouvidos a ouvir sua voz. Nos ajude a estar atentos
aos barulhos e distrações em nossa vida que nos impedem de estar perto de ti. Nos dê graça para
ficar quietos e saber que Tu és Deus.
Tome uma atitude:
• Descubra mais sobre formação espiritual de JOCUMeiros:
o https://ywammontana.org/spiritual-formation-for-extraverts/
o http://www.ywamsalem.org/tag/spiritual-formation/
• Participe de treinamento em formação espiritual:
o http://www.ywamseamill.org/spiritual-deepening/
• Planeje outro evento de formação espiritual em sua localização.
• Compartilheem:
facebook.com/youthwithamission ,poste uma foto e adicione um
comentário sobre como você orou.
• Vá para twitter.com; procure por #praywithywam e tweet sobre seu tempo de oração/ poste
uma foto.
• Envie um e-mail para prayer@ywam.org nos informando como você orou e o que Deus te
revelou.

Cristãos perseguidos no Egito no Domingo de Ramos
Como nós oramos
Abril de 2017 – Crescimento – Perseguição
•
•

JOCUM Melbourne orou por nossos irmãos e irmãs egípcios da Igreja Copta, depois que
bombas explodiram em várias igrejas em Domingo de Ramos.
JOCUM Madison e JOCUM Melbourne oraram e convidaram outros a se juntarem a eles
através do Facebook. JOCUMeiros de Homer, Alaska também postaram que oraram.

•
•

Outros postaram no Facebook que oraram especificamente por cristãos na Nigéria, no
Oriente Médio e pelo grupo Hazara no Centro do Afeganistão.
JOCUMeiros na Conferência da JOCUM Europa oraram pelas nações.

JOCUM Europa orando pelas Nações
Tópicos futuros:
8 de Junho de 2017 – De Volta a Jerusalém
13 de Julho de 2017 – Dois terços dos nossos voluntários, Apoio Financeiro
10 de Agosto de 2017 – Famílias, Solteiros, Casamentos
Não perca The Invitation:
• Cadastre-se para receber notícias sobre as orações. Vá para ywam.org, encontre o botão
“Stay Connected” na página principal, coloque seu e-mail e clique em “Sign Up.”
• Baixe as notícias de orações em uma língua específica. Vá para ywam.org/theinvitation
• (Atualmente disponível em Espanhol, Português, Francês, Indonésio, Coreano ou solicite
outras línguas.)
• Se junte a discussão sobre como Deus está agindo nestes tempos de oração. Comente na
página do Facebook na segunda Quinta-feira em facebook.com/youthwithamission ou no
Twitter @ywam, hash tag #praywithywam
• Você pode ouvir The Invitation como um podcast. Para se inscrever ou ouvir a episódios
passados, vá para: ywampodcast.net/category/shows/prayer.
• Se você sentir que Deus está lhe dando uma palavra ou direção para a oração da JOCUM,
por favor nos contacte: prayer@ywam.org.

