Agosto de 2017 – The Invitation
Topico: Família, Solteiros, Casamentos
10 de Agosto de 2017
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do globo, em oração e no ouvir a Deus. Ele está te convidando!

Da esquerda para a direita; de cima para baixo: 1) Fórum da JOCUM de Ministérios da Família,
na Ásia, 2) Citação de Marian Jordan Ellis, 3) celebrando o casamento de dois JOCUMeiros.
Fotos: Ministérios da Família da JOCUM; Andrea Howey (Flickr); JOCUM Sudão do Sul.

Deus fala com todos nós através da Bíblia e de outras formas em todos os estágios da vida e nos

dá instruções sobre como devemos viver nas diferentes fases: como solteiros, como casais,
como parte de uma família. Deus dá a cada um de nós, independente do nosso status, um
chamado santo (2 Timóteo 1:9). A Bíblia está repleta de historias de pessoas solteiras, cônjuges
e famílias, e de como Ele as usou para seu bom propósito.
Mas como isso se encaixa no nosso trabalho no campo missionário? De que maneira
JOCUMeiros que vivem diferentes fases e status na vida, com necessidades diferentes, se
juntam para cumprir o propósito de Deus? Como ministramos aos não cristãos que estão
vivendo um estágio diferente do nosso?

E Deus os abençoou. E Deus disse a eles, “Sejam frutíferos e multipliquemse, e encham a terra...”

Por favor junte-se ao dia global de oração da JOCUM durante o mês de Agosto para orar pelas
famílias, pelos solteiros e pelos casamentos. Você está especialmente convidado para orar
durante nosso dia de oração, 10 de Agosto.
Se você tiver apenas alguns minutos, por favor, eleve em oração todos os JOCUMeiros e a fase
da vida em que estão. Ore por contentamento referente às fases vividas; unidade nas
diferenças; sabedoria e provisão. Ore para que Deus fortaleça os ministérios da JOCUM através
de um entendimento das necessidades das pessoas em cada estágio da vida.
Se você está orando com um grupo ou se tiver mais tempo para orar, por favor, verifique
abaixo a lista completa de sugestões para oração.

“Please don’t wait for marriage” blog (https://ywammontana.org/please-dont-wait-marriage/).
Foto: JOCUM Montana Lakeside

Prepare-se para orar:
Se você estiver orando com outras pessoas, considere tirar um tempo para discutir essas
questões antes de orar. Se você estiver orando sozinho, você pode escrever suas próprias
respostas para as perguntas abaixo:
• O que te faz pessoalmente grato por ser solteiro, casado ou uma família em missões?
• Quais são alguns dos desafios de ser solteiro, ou casado, ou uma família em missões?
• O que você aprendeu com aqueles que são solteiros, se você é casado; ou casados, se
você é solteiro; ou com aqueles que tem filhos de você não tem? Sinta-se livre parra ser
bem específico com as pessoas de seu grupo de oração.
• De que maneira você percebe a diversidade de pessoas em suas equipes (solteiros,
casais e famílias) como algo que fortalece a maneira de alcançar outros? Dê graças por
esta diversidade!
Ore pelas famílias, solteiros e casamentos:
• Louve a Deus pela fase da vida que você está vivendo e reflita sobre as maneiras que seu
ministério é otimizado pelo seu status atual.
• Ore por aqueles que estão perto de você que tem um status diferente do seu. Reflita sobre os
possíveis desafios enfrentados por eles.
• Ore por direção sobre como incluir e cuidar de todos – casais, solteiros, jovens, idosos, e
crianças, de maneira que expresse o Evangelho,
• Ore por sabedoria, recursos e treinamento adequado para aqueles que oferecem cuidado a
outros dentro da JOCUM.
• Ore por reconhecimento dos líderes da JOCUM sobre as necessidades e desafios de cada
grupo de JOCUMeiros, e por reconhecimento das diferenças de cada área. Ore por justiça e
equidade de moradia, posições de liderança, oportunidades de ministério entre todos,
independente do status atual.
Solteiros
• Ore pelos solteiros na JOCUM e que eles permaneçam firmes contra Satanás com relação à
pureza.
• Ore por equilíbrio entre ministério e vida social. Ore por obreiros e líderes para que os
mesmos não tomem certas decisões apenas porque alguém é solteiro. (Por exemplo,
presumir que para eles é mais fácil viajar porque são solteiros).
• Ore para que nossos solteiros não se sintam sozinhos e isolados.
• Ore por provisão (financeira e outros) para nossos solteiros. As despesas de uma pessoa
solteira podem ser bem parecidas com as despesas de um casal, ainda que tenha menos
contatos.
Casamentos
• Ore para que os casais da JOCUM estejam individualmente ancorados no Senhor.
• Louve a Deus pela maneira que ele ajunta casais transculturais. Ore por sabedoria nas
diferenças.

• Ore pelos casais que tem dificuldade com relação à fertilidade, gravidez e pós-parto.
• Ore por pureza sexual nos nossos casamentos na JOCUM
• Ore por unidade nos casais em seu propósito e visão ministerial, e assuntos familiares.
• Ore por sabedoria na maneira de lidar com o tempo de distância entre os casais por motivo de
viagem, responsabilidades de liderança, etc.
Família
• Ore por todos os JOCUMeiros, para que se sintam parte da “família” em todas as localidades
de JOCUM
• Ore por segurança e paz aos JOCUMeiros que ficam distantes de suas famílias frequentemente
ou por longos períodos
• Ore por recursos e direção para JOCUMeiros na educação e cuidado de seus filhos.
• Ore para que os filhos de nossos obreiros tenham clareza com relação ao seu ministério.
• Ore por graça para que possamos estabelecer as prioridades corretas. (Investir em nosso
próprio casamento, investir em nossos filhos, ser família em missões, investir em outros, etc).
• Ore por equilíbrio entre disciplina e amor onde existem desafios familiares, incluindo adoção,
problemas de saúde, problemas comportamentais e outros.

Dia de Encontro de Famílias da JOCUM. Foto: JOCUM Encontros de Família
Entre em ação:
● Qualquer que seja seu status atual, gaste tempo com JOCUMeiros que estão em outra fase.
Ore com eles e por eles, aprenda com eles. Atenda uma de suas necessidades.
● Se você tem interesse em Cuidado de membros (Member Care) da JOCUM e em ajudar
outros em sua jornada missionária, participe do Curso de Fundamentos em Cuidado
Missionário. O próximo acontecerá de 5-17 de Novembro em Prod, Romênia. Contato
membercare@ywamce.com
● Participe de um fórum de ministério da família da JOCUM (https://www.ywamfmi.org/tag/forum/).
● Encontre material para treinamento para famílias e ministérios de famílias no site:
https:/families-in-ministry.com (Em inglês). Leia o livro: Families In Ministry, by Andreas and
Angela Fresz. (Em inglês)

● Participe a Escola de Ministério da Família www.uofn.edu ou www.fam-studies.info
● Assine o informativo do Ministério da Família da JOCUM: https://www.ywamfmi.org/newsletter/ (Em inglês).

O livro Famílias em ministério está agora disponível em diversos idiomas.
Foto: Angela Zeidler-Fresz, Ministério da Família da JOCUM Internacional
● Pesquise sobre oportunidades de ministério para solteiros.
● Participe de um fim de semana de casamento. Visite JOCUM St. Croix para ver um exemplo:
https://www.ywamstcroix.org/marriage-ministry (Em inglês).
● Dê uma aula sobre casamento aos alunos da ETED em sua localidade.
● Busque um relacionamento de mentoreamento com outro casal.
● Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma imagem e comente sobre
como você orou
● No twitter.com, busque por #praywithywam e compartilhe sobre seu tempo de oração/
poste uma foto. Você também pode postar no Instagram usando a mesa hashtag,
#praywithywam.
● Envie um e-mail para prayer@ywam.org e compartilhe conosco como você orou e o que
Deus te revelou.
Como nós oramos
Julho de 2017 – Obreiros do Mundo Majoritário, Suporte Financeiro
•

Houve um apoio muito motivador por esse tópico no Facebook. Alguém disse: “A
JOCUM está um passo à frente, muito bom!”

Tópicos Futuros:
14 de setembro, 2017 Escolas de Treinamento e Discipulado (ETED)
12 de outubro, 2017 Mundo Hindu
9 de novembro, 2017 Igrejas Parceiras
Não Perca a The Invitation:
• Se inscreva para receber orações. Vá para ywam.org, encontre a caixa “Stay Connected” na
Página Inicial, preencha seu e-mail e clique em “Sign Up.”
• Faça Download de atualizações de orações em uma língua específica. Vá para
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em Espanhol, Português, Francês, Indonésio,
Coreano ou solicite outras línguas.)
• Junte-se à conversa sobre como Deus está conduzindo estes momentos de oração. Comente
na página do Facebook na segunda Quinta-feira em facebook.com/youthwithamission ou no
Twitter @ywam, hashtag #praywithywam.
• Você pode ouvir a carta The Invitation como um podcast. Para se inscrever ou ouvir episódios
passados, vá para: ywampodcast.net/category/shows/prayer.
• Se sentir que Deus está te dando uma palavra de direcionamento para a oração da JOCUM,
por favor, nos contate: prayer@ywam.org.

