12 de Abril, 2018 – The Invitation
Assunto: Valores Fundamentais de JOCUM (4 - 6)
#4 – Praticar adoração e oração intercessória
#5 – Ser visionária
#6 – Promover os jovens
Junte-se a JOCUMeiros pelo globo orando e ouvindo de Deus. Ele te convida!

Valores Fundamentais de Jocum 4 - 6
Créditos: YWAM Asheville, EUA
Durante o mês de Abril, te convidamos a se juntar ao dia global de oração em JOCUM, chamado
The Invitation, conforme enfocamos em três dos valores fundamentais de JOCUM: Praticar
adoração e oração intercessória (valor #4), Ser visionária (valor #5) e promover os jovens (valor
#6).
Nos valores de 4 a 6, nós vemos o núcleo do que JOCUM é: sem jovens, não há Jovens com
Uma Missão, e sem adoração e oração intercessória, nós não ouvimos a Deus e não recebemos
Sua visão para nossas vidas.
De acordo com o falecido Iain Muir, ex-diretor internacional de JOCUM, “Desde o comecinho,
nós aprendemos que conforme a adoração nos trazia Sua presença, nós podíamos ouvir Sua voz
e experimentar Seu coração, nos levando à intercessão. Tudo o que fazíamos era baseado no
direcionamento que recebíamos durante a intercessão e adoração.” – abaixo, você verá um

testemunho de como o valor de adoração e oração intercessória continua a moldar a JOCUM.
John Dawson, líder e autor, lembra do antigo hino irlandês: “Be thou my vision” (Seja minha
visão, tradução livre), falando sobre sermos visionários, e diz: “Ser visionário, é ver Ele. Ser
visionário é ver Sua natureza, Seu caráter. Ao vermos Jesus, no ‘chamado à intimidade’ com
Deus e uns com os outros, que nós recebemos a graça de Sua presença, a revelação do governo
de Jesus e o nascimento de nova visão e propósitos de Deus para nossas vidas, nossas famílias,
nossas nações e até mesmo para civilizações.”
E por último, em relação aos jovens, outro líder de JOCUM, Danny Lehmann diz: “Promover os
jovens entre nós é essencial para nossa própria vida como missão. Eles trazem nova vida e
visões novas que nos ajudam a evitar cairmos na zona de conforto e de fazermos sempre o que
já fizemos. Os jovens não são o futuro de JOCUM. Eles são a JOCUM!
Conforme você ora e contempla esses valores fundamentais, nós adoraríamos receber histórias
de vocês sobre como esses valores moldaram seu ministério ou sua vida (prayer@ywam.org).
Por favor, junte-se ao dia global de oraçãm em JOCUM chamado The Invitation durante o mês
de abril orando conosco. Você é convidado a orar especialmente durante nosso dia de oração,
12 de abril. Se você só tiver alguns minutos para orar, pedimos que você reflita nesses três
valores e ore para que os JOCUMeiros cresçam em adoração, intercessão, na compreensão da
visão de Deus para nós e na inclusão dos jovens.
Prepare-se para orar:
Conforme você se prepara para orar, considere as Escrituras do Salmo 40: “São muitas,
SENHOR, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco;
ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do
que se pode contar.... os que amam a tua salvação digam sempre: O SENHOR seja magnificado!
Comece com cada um separando um tempo individualmente para escrever as bênçãos que
cada um experimentou no último mês. Como você experimentou a bondade de Deus em sua
vida nas últimas semanas? Faça uma pequena lista de cada experiência de bondade e benção
em sua vida durante esse tempo que você puder lembrar.
Quem listou 5 coisas? Quem listou 10? Quem conseguiu lembrar do maior número de benção
em sua vida nesse tempo? Depois de 5-10 minutos, você poderá separar um momento para
que as pessoas falem sobre sua gratidão a Deus por essas experiências bem reais de sua
bondade.
Em seguida, encoraje as pessoas a refletirem sobre sua lista de bênçãos. O que Deus estava
revelando a você sobre Seu caráter através dessas experiencias? Desafie-se a escrever algo
diferente para cada benção. Você estava aprendendo que Deus é fiel? Que Ele é generoso? Que
Ele é detalhista e intencional? Anote essas coisas. Então, se agrupem em dois ou três. Dê tempo
para que cada pessoa compartilhe sobre uma ou mais de suas bênçãos e o que eles
aprenderam sobre Deus através dessa experiência.

Fecha com um tempo de adoração e ações de graça por todas as formas que Deus se torna
conhecido para nós e por sua bondade sobre nossas vidas.

Marca-páginas dos Valores Fundamentais que é dado aos alunos de ETED na Tasmania.
Créditos: Samantha Jane Lind
Ore pelos valores fundamentais de JOCUM de 4-6:
• Ore para que as bases de JOCUM mantenham nossos valores como fundamentos no
ministérios.
• Ore para que JOCUMeiros conheçam mais a Deus através de adoração e oração.
• Ore para que o Senhor nos dê grande paixão na adoração.
• Ore por clareza no direcionamento de Deus durante a oração intercessória.
• Agradeça ao Senhor por missionários visionários que vieram antes de nós.
• Ore para que JOCUMeiros jovens e velhos tenham uma consciência madura e poderosa
de quem Jesus é.
• Ore por clareza em nossa mensagem de vida, nossa visão e para que nosso caráter
piedoso brilhe.
• Ore por líderes visionários e pela continuidade desses líderes.
• Ore para que nos sintamos energizados pelas visões e chamados que nos são dados por
Deus e para que nós abracemos Sua visão.

Seja minha a Sua visão, ó Senhor do meu coração
Que todo o restante não seja nada para mim
Tu és meu melhor pensamento, de dia e de noite
Caminhando ou dormindo, sua presença é minha luz.
Antigo hino Irlandês
•
•

Ore para que os jovens sejam atraídos à JOCUM para serem discipulados.
Ore por eficácia em nosso discipulado para jovens. Ora para que busquemos jovens
confiáveis (2 Timóteo 2:2) e que os desafiemos à grandeza como servos do Senhor. Ore

•
•
•
•
•
•

por líderes assertivos no discipulado de jovens e para que os jovens sejam assertivos
buscando discipulado.
Ore pela transformação das pessoas / nações devido ao ministério de jovens.
Ore para que os jovens venham à Cristo em números recordes.
Ore por sabedoria ao promovermos os jovens.
Ore para que Deus dê visões para nossos jovens e por seu direcionamento.
Ore para que toda nossa missão aprenda com os jovens entre nós e que possamos ouvir
a Deus através deles.
Ore por essa geração de jovens para que ela faça grandes coisas para Deus.

Contemplação na sala de oração
Crédito: YWAM Toowoomba, Austrália
Aja:
•

Conduza uma noite de adoração e oração intercessória. Enfoque no valor fundamental
de JOCUM #4. Grave parte do momento de louvor e coloque nas mídias sociais como
forma de demonstrar o compromisso que sua base está firmando com a adoração e
oração. Implemente ideias que Deus traz para vocês que possam melhorar a adoração e
a intercessão em sua base.

•

Se sua base ainda não tem uma sala de oração específica, considere a possibilidade de
organizar uma.

•

Assista ao filme “Sala de Guerra” o/ou conduza estudos bíblicos associados com o filme.

•

Visite o site Chazown (“visão” em hebraico) ou leia o livro:
https://www.life.church/chazown/

•

Faça um estudo em grupo sobre a palavra “visão” na Bíblia e/ou ouça de forma
intencional a várias músicas cristãs com letras que tenham a palavra “visão”. Debata
sobre o que vocês descobrirem.

•

Fale com pessoas em sua base que já estão na base por um tempo e pergunte como
aquela localidade chegou a ser o que ela é hoje. Fale sobre líderes e pessoas do
passado, as visões específicas que Deus deu a eles, e como essas foram implementadas.
Compartilhe essas histórias na JOCUM (prayer@ywam.org).

•

Se você é um jovem, não espere até que alguém venha discipulá-lo. Procure um mentor.

•

Convide um jovem para participar de alguma atividade social como jogar bilhar,
cozinhar ou outra atividade e tenha uma conversa discipuladora. Ouça sobre seus
sonhos que Deus lhes deu e sirva-os no propósito de cumprirem esses sonhos.

•

Comece e ou some forças com um ministério em sua cidade que invista em jovens.

•

Crie uma obra de arte que reflita os valores fundamentais de JOCUM que possa ser
colocada à mostra em sua localidade. (mural, marca página, etc).

•

Conduza uma noite/dia de celebração de testemunhos. Peça que cada participante
inclua algo sobre um dos valores fundamentais de JOCUM. Compartilhe essas histórias
com prayer@ywam.org

•

Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e comente sobre
como vocês oraram.

•

Acesse twitter.com; procure por #praywithywam e tuite sobre seu tempo de
oração/poste uma foto.

•

Envie um email para prayer@ywam.org nos informando como vocês oraram e o que
Deus revelou a vocês.

Valor Fundamental #6 Promover os jovens
Crédito: University of the Nations – Battambang, Camboja
Como oramos
Março, 2018 – A indústria do entretenimento, e a esfera das artes, esportes e
celebração.
•
•

•
•

A ETED dos Cowboys com Uma Missão (CWAM) começou em Meeteetse,
Wyoming na semana anterior e eles oraram em grupo.
Nós ouvimos de pessoas que oraram dos seguintes países: Suíça, Canadá,
Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, Quênia, Serra Leoa, Chipre, Austrália e
França. As pessoas também oraram nos EUA, de Washington State até a Flórida
e do Minnesota até o Texas.
O pai de um jovem aluno de ETED no México respondeu ao nosso pedido de
oração no Facebook e pediu oração por seu filho.
Lynn Green, da equipe de liderança de JOCUM relatou que esse assunto veio no
tempo certo em relação a como o Senhor tem direcionado a JOCUM.

Mural feito durante o verão em YWAM Targu Mures, Romênia
Crédito: Meraki Letters and Designs
Próximas edições:
10 de maio, 2018 Refugiados Atualização/30 Dias
14 de Junho, 2018 Contemplativo
12 de Julho, 2018 Valores fundamentais de JOCUM, 7 - 9 Ser ampla e descentralizada, Be
Internacional e Interdenominacional, Ter uma cosmovisão bíblica)
Não perca a The Invitation:
● Assine e receba atualizações de oração. Acesse ywam.org, encontre o botão “Stay
Connected” na página, coloque seu endereço de e-mail e clique em “Sign Up”.
● Baixe as atualizações de oração em um idioma específico. Acesse:
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em português, francês, indonésio e coreano.
Se necessário, solicite outro idioma).
● Junte-se à conversação sobre como Deus está liderando estes momentos de oração.
Comente no post do Facebook na segunda quinta do mês, em:
facebook.com/youthwithamission ou no Twitter @ywam, #praywithywam.
● Se você entender que Deus está dando uma palavra ou um direcionamento para as
orações de JOCUM, escreva para prayer@ywam.org.

IN INTIMACY AS YOD

Um testemunho sobre o Valor #4 de JOCUM: Praticar adoração e oração intercessória
Meu nome é Khumba James, eu sirvo em JOCUM Bangalore
desde 2010.
Eu entrei para a JOCUM para ser obreiro de ETEDs.
Honestamente, eu não tinha muitas expectativas em relação a
esse valor sobre adoração. Eu pensei que não era um músico, mas
eu estava errado. Mas esse pensamento ficava me desafiando
internamente: jovens.
Eu comecei a desfrutar de nossos momentos de adoração
corporativos. Eu lembro como meus dias eram cheios de
pensamentos sobre louvor e músicas de louvor. O tempo de
louvor nas segundas-feiras tem sido meu tempo favorito onde
posso expressar minha adoração a Deus. Levantar as mãos e cantar meu coração para Ele foi
algo novo. E eu gostei muito, comecei a passar tempo sozinho com Deus, pelo menos 2 horas
por dia. O tempo passava sozinho, numa sala cantando e orando eu aprendi que passar tempo
com Deus nunca é chato ou desperdício de tempo. Pelo contrário, é a melhor coisa que há.
Um dia eu pedi para um dos líderes da base se eu poderia liderar o tempo de louvor na
segunda-feira. A resposta dele não foi negativa, ao invés disso, ele falou: Espere! Foi aí que eu
comecei a me disciplinar para trabalhar em minhas técnicas e minha intimidade com Deus mais
ainda. Há tanta beleza e paixão dentro de uma canção que cantamos. Há tanta cura toda vez
que eu expresso minha adoração a Deus. Eu precisava de comunhão e esse tempo de louvor
corporativo. Eu precisava de Deus e sua presença o tempo todo. Meu coração duro e seco foi
substituído por um anseio por Deus e paixão para cantar suas canções e orar. Isso foi como uma
nova vida em liberdade.
As pessoas me deram feedback positivo sobre minha liderança e ministração do louvor. Isso às
vezes era uma tarefa pesada, mas eu sabia que é Deus que merece toda glória.
Dois anos como obreiro de ETED me levaram a essa visão e eu fiz a Escola de Música em
Missões em 2012. Deus abriu a porta para eu trabalhar com meu atual mentor e líder, Thanga
Nohro. Nós lideramos louvores juntos. Eu sou eternamente grato a Deus por essa paixão, e por
colocar os líderes e amigos certos em minha vida no tempo certo. Eu aprendi a confiar em Deus
por todas as minhas necessidades como um músico que lidera louvores.
Eu gravei meu primeiro álbum de louvor em 2016-17. É algo que eu nunca pensei que faria na
minha vida. Deus é bom e toda a glória deve ser dada a Ele.
Adorar e Deus e contemplá-lo é um desejo constante. Conhecê-lo mais e aprender seus
caminhos, ser mais intimo em meu relacionamento com Ele, ouvir sua voz e saber onde ele está
me levando, e ser usado por ele é minha paixão e propósito. Responder a Ele com todo o meu

amor e reverência, declarar seus louvores e testemunhar sua bondade e promessas é meu
chamado.
Adoração e intercessão são os motivos pelos quais eu estou em JOCUM. Eu ajudo a outros em
igrejas e escolas sempre com isso em mente.
Que Deus continue a te inspirar e aumentar sua unção sobre você para a glória Dele. Deus é fiel
além de nossa compreensão. Deus te chamou e irá te equipar. Isso foi o que eu aprendi.
Deus te abençoe,
Khumba James,
YWAM Bangalore, Índia.

