11 de abril, 2019 – The Invitation
Tópico: Valores Fundamentais de JOCUM (16 - 18)
# 16 - Praticar a Dependência de Deus
# 17 - Praticar a hospitalidade
# 18 - Comunicar com integridade

Junte-se a JOCUMeiros ao redor do mundo para orar e ouvir de Deus. Ele está te convidando!

Valores Fundamentais de JOCUM 16 - 18
Créditos das fotos (da esquerda para a direita): JOCUM Nuremberg, JOCUM Asheville, JOCUM
Perth, ETED de África

Em janeiro do ano passado, começamos a orar pelos valores fundamentais de JOCUM, três de
cada vez, uma vez por trimestre. Esta edição do The Invitation marca a conclusão desta

campanha de oração. Por favor, junte-se a nós em oração por nós mesmos e por toda a família
JOCUMeira para viver estes três valores finais: depender de Deus, praticar hospitalidade e se
comunicar com integridade.
De acordo com Rita Pretorius, que forneceu contribuições para The Invitation, “praticar
hospitalidade” foi um dos primeiros valores de JOCUM, junto com nosso lema “Conhecer a
Deus e fazê-lo conhecido”. Rita acredita que “a hospitalidade nos ajudou, como JOCUM, a ser
uma comunidade amorosa e não tornar uma instituição. Ser hospitaleiro faz parte do nosso
DNA porque não se trata de programas ou de um método, é trata sobre relacionamentos”.
Terry Sherman também observou que os exemplos bíblicos do Valor 16, Praticar Dependência
de Deus, “são sobre Deus conectando pessoas para fazer provisão mútua - nunca é unilateral,
mas ambas as partes são abençoadas de alguma forma. É tudo sobre parceria e
interdependência.”
E quando analisamos nosso valor final, “Comunicar com Integridade”, a JOCUM tem equipes
que modelam e ensinam esse valor de maneira relacional. Alguns desses grupos são o Colégio
de Comunicação da Universidade das Nações de JOCUM, a Create International e o Circulo 18.

Aqui está o texto completo desses três valores:
16. PRATICAR DEPENDÊNCIA DE DEUS
A JOCUM é chamada a praticar uma vida de dependência em Deus na provisão financeira.
Tanto individualmente quanto para a JOCUM corporativamente, esta provisão vem
principalmente através do povo de Deus. Assim como Ele tem sido generoso conosco,
desejamos ser generosos. JOCUMeiros doam de si mesmos, do seu tempo e talentos a Deus por
meio da Missão, sem expectativa de remuneração. (Gn 22:12-14; Êx 36:2-7; Nm 18:25-29; Ml
3:8-12; Mt 6:25-33; Lc 19:8-9; 2Co 8:1-9:15; Fp 4:10-20; Tt 3:14; 3Jo 5-8).
17. PRATICAR HOSPITALIDADE
A JOCUM afirma o ministério da hospitalidade como uma expressão do caráter de Deus e do
valor de suas pessoas. Cremos que é importante abrir nossos corações, casas, nossos campus e
bases para servir e honrar uns aos outros, aos nossos convidados e ao pobre e necessitado, não
como um ato de protocolo social, mas como uma expressão de generosidade. (Gn 18:1-8; 2Sm
9:1-11; Sl 68:5-6; Pv 22:9; Is 58:7; Mt 25:31-46; At 28:7-8; Rm 12:13; Hb 13:1-3; 1Pe 4:9).
18. COMUNICAR COM INTEGRIDADE
A JOCUM afirma que tudo existe porque Deus se comunica. Portanto, a JOCUM é
comprometida com uma comunicação verdadeira, precisa, oportuna e relevante. Acreditamos
que uma boa comunicação é essencial para termos relacionamentos fortes, famílias e
comunidades saudáveis e ministérios eficazes. (Gn 1:3-5; Nm 23:19; Pv 10:19; Pv 25:9-14; Zc
8:16-17; Mt 5:33-37; Lc 4:16-22; Jo 1:1-5; Cl 4:6; Tg 3:1-18).

Por favor, junte-se à The Invitation durante o mês de abril para orar conosco sobre esses três
valores. Você está particularmente convidado a orar durante o nosso dia de oração, 11 de abril.
Se você tiver apenas alguns momentos para orar, pediremos que ore por você mesmo e pela
nossa família JOCUMeira que Deus nos ajudaria a viver a dependência de Deus, hospitalidade e
com uma comunicação boa. Ao orar e contemplar esses valores fundamentais, gostaríamos de
receber histórias suas sobre como esses valores moldaram seu ministério ou sua vida. Você
pode nos enviar um e-mail em prayer@ywam.org.

Prepare-se para orar
Ao se reunir para orar, converse sobre as diferentes formas de cumprimentar as pessoas que
você encontrou em diferentes culturas. De que maneiras diferentes saudações fizeram você se
sentir bem-vindo, ou talvez não seja bem-vindo? Talvez você tenha experimentado momentos
de confusão, quando não tinha certeza se deveria abraçar ou não abraçar? Ou você pensou que
dois beijos eram normais, quando na verdade eram três? Como esses momentos de confusão
fizeram você se sentir? Quais são algumas das maneiras pelas quais você se esforçou para
cumprimentar as pessoas de outras culturas de uma forma que as faria sentir-se bem-vindas e à
vontade?
Henri Nouwen nos lembra que todo bom relacionamento entre duas ou mais pessoas, seja
amizade, casamento ou comunidade, cria um espaço onde estranhos podem entrar e se tornar
amigos. Boa comunicação e bons relacionamentos são de natureza hospitaleira.
Quando entramos em um lar e nos sentimos calorosamente bem-vindos, logo perceberemos
que o amor entre os que moram nesse lar é o que torna possível o acolhimento que é
comunicado. Discuta em conjunto, como seria sua comunicação ou como uma expressão de
amor entre você e Deus, oferecida aos outros? Como seria seu comportamento? Como você
pode abordar seus parceiros de oração e financiamento de maneira diferente, tendo em mente
os valores de hospitalidade e honrando a comunicação?

Valor fundamental de JOCUM # 16 - Praticar Dependência de Deus
Crédito da foto: Terry Sherman

Ore pelos Valores Fundamentais de JOCUM 16 - 18:
● Louve a Deus por dar sabedoria aos nossos líderes em relação aos nossos valores
fundamentais e pergunte a Ele como você pode modelar e ensinar nossos valores de
forma mais eficaz.
Praticar Dependência de Deus:
● “Vocês são trabalhadores dignos de serem apoiados” (Mateus 10:10 e Lucas
10: 7). Jesus ensinou tão claramente aos discípulos que sua identidade
envolvia fazer um trabalho real e digno de ser apoiado por moradia e
comida. Ore para que o entendimento bíblico se espalhe, o que dará
confiança aos propagadores do evangelho para realizar seu trabalho legítimo
e ter liberdade para convidar a parceria.
● Ore para que igrejas, pastores e presbíteros entendam o papel deles como
“remetentes” de propagadores do evangelho; do seu papel na Grande
Comissão.
Praticar Hospitalidade:
● Ore por uma maior revelação de hospitalidade em nossa missão e como isso afeta
nossos ministérios. Ore por uma compreensão mais profunda do coração de Deus
para as pessoas. Hospitalidade não é um método - é um relacionamento com Deus
primeiro e depois com as pessoas. De acordo com Christine D Pohl, “A hospitalidade
fiel geralmente envolve colocar nossas vidas em pequenos pedaços, em pequenos
atos de amor e serviço sacrifical. Parte do mistério é que, embora tais atos concretos
de amor sejam caros, eles nutrem e curam tanto quem dá como quem recebe. ”
● Ore por um derramamento de honra, beleza e generosidade em nossas
comunidades da JOCUM.
● Ore por todos os líderes para entender este valor e colocá-lo em prática em suas
próprias vidas e modelá-lo para as comunidades.

● Ore por uma nova onda de anfitriões de hospitalidade e recepcionistas em nossa
missão.

A hospitalidade é o fio de ouro que nos conecta internacionalmente como JOCUMeiros, e
também o coração das comunidades locais onde servimos. - Rita Pretorius
● Ore por revelação e compreensão sobre como podemos caminhar melhor em hospitalidade
como um estilo de vida. Ore por um novo entendimento para perceber que a hospitalidade
não é apenas prática, mas de fato muito espiritual.
● Ore para que Deus mostre maneiras de acolher os quebrantados e os estranhos em nossos
lares e comunidades. Ore para que criemos lugares de boas-vindas para nós mesmos, mas
também espaços seguros onde recebemos nossos hóspedes, obreiros e alunos.
● Ore pelos líderes das escolas para adotar este valor e praticá-lo durante a duração do
programa de treinamento e não apenas durante as boas-vindas iniciais.
● Agradeça ao Senhor por todos os anfitriões e recepcionistas que trabalharam nos
departamentos de hospitalidade da JOCUM ao longo dos anos. Isso às vezes é um trabalho
ingrato.
● Peça ao Senhor para ampliar nossos corações ... para receber todas as pessoas. Ele é fiel e
fará isso se pedirmos.

Valor Fundamental de JOCUM # 17 – Praticar Hospitalidade (da esquerda para a direita): Cookie
de Hospitalidade, Uma Mesa do Pai Para Desfrutarmos; Jantar para estranhos
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Comunicar Com Integridade:
● Ore por JOCUMeiros para serem bons comunicadores.
● Ore por uma comunicação clara dentro de JOCUM.
● Ore pelo lançamento da JOCUM TV.
● Ore para que os JOCUMeiros do Mundo Maioritário saibam como usar dispositivos de
comunicação que melhorem seu ministério.
● Ore por redes de comunicadores. Alguns deles trabalham sozinhos e precisam de uma
equipe.
● Ore pelo Lynn Green, que supervisiona e lidera a comunicação global de JOCUM. Ore
também pelo Círculo 18, a equipe que trabalha com Lynn em projetos de comunicação.
● Ore pelos ministérios de comunicação de JOCUM: que eles inspirem muitas pessoas a se
envolverem em servir aos propósitos de Deus para o mundo; que eles ajudariam a JOCUM a
crescer em fecundidade; e que eles encorajaram um ambiente de vitalidade espiritual em
JOCUM.
● Ore pelo Create International (createinternational.com), e seu ministério de produzir
audiovisuais evangelísticos para grupos de pessoas não alcançadas.
● Ore pela Faculdade de Comunicação da Universidade das Nações, que eles treinaram bem
as pessoas para se comunicarem com integridade.
● Ore pela The Invitation, que é um dos ministérios de comunicação da JOCUM. Ore pelos
tradutores e editores. Ore para que os JOCUMeiros continuem a enviar ideias de oração. E
ore para que os coordenadores de oração na JOCUM tenham a liderança de Deus ao
convidarem as pessoas a orar.

Tome uma atitude
● Para mais informações: consulte https://ywam.org/about-us/values/ para ver o propósito,
as crenças e os valores fundamentais da JOCUM.
Praticar dependência de Deus:
● Faça um estudo bíblico sobre como Deus provê. Disponível em inglês aqui:
http://bit.ly/EnglishHomework2018
● Medite nas Escrituras chaves: Mateus 10:10, Lucas 10:37, Filipenses 4: 15-17 e 1 Coríntios
9:14.
● Espalhe o curso Kairós em igrejas para que eles obtenham revelação/compreensão sobre
seu papel como "remetentes": http://www.kairoscourse.org/
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Praticar Hospitalidade:
● Romanos 12:13 diz “Praticar a hospitalidade”. Se não praticarmos isso, será difícil fazer isso
no momento em que precisarmos. Seja intencional para praticar a hospitalidade. Comece
com sua própria família.
● Organize um workshop em sua localidade que aborda: “Como podemos como JOCUMeiros
praticarmos hospitalidade para os marginalizados e as comunidades ao nosso redor?”
Incorpore os resultados em seus ministérios e práticas e compartilhe com os outros dentro
de JOCUM.
● Participar ou hospedar seminários de treinamento em hospitalidade. Há um em Harpenden,
Inglaterra, em maio: https://ywamharpenden.org/hospitality-seminar/
● Tire um tempo para estudar a palavra de Deus sobre hospitalidade: Gênesis 18: 1-10; 1
Pedro 4: 9-10; Hebreus 6:10, 10:24, 13: 2; Isaías 58: 7-9; Atos 2: 44-46; Marcos 9:41, 10: 4345; Filipenses 2: 3-4; Gálatas 6: 9-10; 1 Timóteo 3: 2; Provérbios 3:27, 11:25; Romanos
15:32, 16: 2, 12: 9-13, 12:16, 12:20; Lucas 14: 12-13; João 13: 14-16; Mateus 25: 37-40;
Colossenses 4: 5.
● Estenda a mão para pessoas que não são seus amigos.

Communicar com Integridade:
● Junte-se ao grupo de Facebook dos Comunicadores de JOCUM. Se você estiver envolvido
num ministério de comunicação de JOCUM e quiser se conectar com outros comunicadores
de Jocum, você pode pedir para entrar neste grupo.
● Vá para uofn.edu e procure por cursos de comunicação na Universidade das Nações de
JOCUM.
● Inscreva-se no curso de podcasting. Se você gostaria de aprender a criar podcasts, acesse
ywampodcast.com.
● Se você estiver interessado em oração e comunicação, pergunte como você pode fazer
parte do The Invitation: prayer@ywam.org. Precisamos de um administrador /
coordenador, fotógrafos / videomakers, pesquisadores e tradutores para francês, indonésio
e coreano.
● Compartilhe histórias no Facebook e envie um e-mail para prayer@ywam.org sobre como
os valores fundamentais de JOCUM influenciaram sua caminhada com Cristo, sua família,
seu ministério ou outros aspectos da sua vida.
● Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um
comentário sobre como você orou.
● Vá para o twitter.com; procure por #praywithywam e tweet sobre o seu tempo de oração /
postar uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar a mesma hashtag
#praywithywam.
● Envie um email para prayer@ywam.org nos informando como você orou e o que Deus
revelou para você.
Como oramos
Março 2019 – A mobilização dos enviadores do mundo majoritário
● Recebemos e-mails de missionários em países em desenvolvimento solicitando
oração por provisão e e-mails de várias pessoas ao redor do mundo,
comprometendo-se a orar por enviadores de missionários do mundo majoritário.
● Um ex-aluno da ETED em Camarões pediu oração para que Deus provesse de
acordo com o chamado dele e da sua noiva.
● Um missionário da Índia pediu oração por apoio financeiro de necessidades
básicas para ministrar aos hindus.
Tópicos futuros:
9 de maio, 2019: O povo Uyghur
13 de junho de 2019: Europa Central
11 de julho de 2019: Resgatando Culturas
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Não perca a The Invitation:
Inscreva-se para atualizações de oração. Vá para ywam.org, encontre a caixa “Stay Connected”
na página inicial, insira seu endereço de e-mail e clique em “Inscreva-se”.
Faça o download de atualizações de oração em um idioma específico. Vá para
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em espanhol, português ou solicite outros
idiomas.)
Participe da conversa sobre como Deus está liderando nestes tempos de oração. Comente na
página do Facebook na segunda quinta-feira em facebook.com/youthwithamission ou no
Twitter@ywam, hashtag #praywithywam. Você também pode postar uma foto no Instagram e
usar a mesma hashtag #praywithywam.
Agora você pode ouvir The invitation como um podcast. Para se inscrever ou ouvir episódios
anteriores, vá para: ywampodcast.net/prayer.
Se você sentir que Deus lhe deu uma palavra ou uma direção para a oração de JOCUM, entre
em contato conosco: prayer@ywam.org.

