Fevereiro, 2018 – The Invitation
Assunto: Desenvolvimento Comunitário
Junte-se a JOCUMeiros pelog lobo orando e ouvindo de Deus. Ele te convida!

Em Fevereiro, junte-se a nós conforme oramos sobre as intenções de Deus para comunidades
pelo mundo, tanto as pobres como as ricas. Vamos orar sobre desenvolvimento comunitário, o
que o obreiro de JOCUM, Keri Fishlock descreve como “ajudar comunidades a descobrirem sua
verdadeira identidade e ajudando-as a ir em direção às intenções de Deus.”
Ao ser encaixado numa cosmovisão bíblica, Keri acredita que o desenvolvimento comunitário
lida com uma das maiores questões:
●
●
●
●
●

Se trata do Reino de Deus vencendo o reino das trevas;
Se trata de Jesus trazendo vida plena, desfazendo o trabalho do ladrão que vem apenas para
roubar, matar e destruir;
Se trata da Verdade substituindo as mentiras do inimigo;
Se trata de ver mais do Reino de Deus expressado em nossas famílias, comunidades e nações;
Se trata de homens e mulheres desenvolvendo relacionamentos corretos com Deus, outras
pessoas e com o mundo material.

Dentro desse contexto, o desenvolvimento comunitário é a necessidade de cada comunidade e
a responsabilidade de todo cristão. Se trata do discipulado de indivíduos, famílias, comunidades

e nações. Somado a um entendimento bíblico sobre a pobreza
(http://www.truthandtransformation.com/the_true_nature_of_poverty/), o desenvolvimento
comunitário não se trata apenas de coisas físicas como a construção de reservatórios de água e
hospitais, mas acontece quando comunidades se afastam de mentiras e vão em direção à
verdade, do orgulho para a humildade, da corrupção e ganância para viver da forma que Deus
deseja, e quando relacionamentos quebrados são substituídos por relacionamentos saudáveis,
onde cura e plenitude podem ser experimentados.

Desenvolvimento Comunitário explicado através das lentes de uma Cosmovisão Bíblica
Foto: Keri Fishlock
Por favor, junte-se ao dia global de oração em JOCUM chamado The Invitation, durante o mês
de fevereiro para orar conosco sobre as intenções de Deus para comunidades pelo mundo.
Você é convidado para orar especialmente durante nosso dia de oração no dia 8 de fevereiro.
Se você tiver apenas alguns minutos para orar, pedimos que você ore pelas comunidades nas

quais você ministra, que as comunidades se afastem dos laços de Satanás e caminhem em
direção à verdade e ao que Deus tem para elas.

Ore por desenvolvimento comunitário
● Ore sobre a passagem de 2 Crônicas 7:14, especificamente que o povo de Deus se
humilhe e que Ele cure nossa terra. Agradeça a Deus por ser aquele que transforma. Ore
para que JOCUMeiros se arrependam pelos momentos em que assumiram o papel de
“salvador” ao invés de apontarem para Ele.
● Ore por ministério de JOCUM que estão intencionalmente envolvidos em
desenvolvimento comunitário, para que alunos e obreiros levem transformação à partir
de uma perspectiva bíblica sólida.
● Reconheça suas próprias limitações e peça pela cura Dele e restauração em seu
relacionamento com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo material.
● Ora para que a Igreja assuma esse papel no discipulado de comunidades e equipando
pessoas para servir.
● Ore pelo Centro de Desenvolvimento Comunitário e Justiça da Universidade das Nações
(http://uofn.edu/colleges/community-development-centre ) para que ele continue a
crescer em redes de relacionamentos e continue a ajudar a equipar pessoas a
caminharem numa cosmovisão bíblica de forma muito prática em cada esfera da
sociedade.
● Ore pela multiplicação da Escola de Desenvolvimento Comunitário. Ore pela nova escola
começando no Nepal em 19 de fevereiro de 2018.
● Ore especificamente por aqueles envolvidos com Ministérios de Misericórdia em
JOCUM [https://www.ywam-mercy.org/about].
● Ore por aqueles que estão quebrados, para que as mentiras do inimigo sejam quebradas
(inclusive aquelas presentes não apenas em comunidades carentes, mas também em
comunidades saudáveis) e substituídas pela verdade de Deus.

● Ore para que Deus seja fiel em responder por nossos clamores pelos oprimidos e que
Ele amoleça os corações de líderes comunitários.
● Jesus deseja que tenhamos uma vida plena. Ore esse versículo por comunidades e povos
que Deus trouxer à sua mente:
“O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida,
e a tenham plenamente.
João 10:10

Aja:
●

Aprenda sobre as fontes da pobreza. Leia esse artigo:
http://www.truthandtransformation.com/the_true_nature_of_poverty/.
● Assista a esse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=V-VWc1v77fk
● Faça uma Escola de Desenvolvimento Comunitário ou o Seminário de Desenvolvimento
Comunitário.
● Faça o curso gratuito online Coram Deo em português da Disciple Nations Alliance.
Assista esse vídeo para mais informações:
https://www.youtube.com/watch?v=rJsdes95xRo&t=10s
●

Construa relacionamentos com pessoas em sua comunidade e conheça suas histórias,
esperanças e temores. Peça a Deus por Sua visão para sua comunidade e pergunte a Ele como
você pode agir pessoalmente como embaixador de Cristo.

● Aprenda sobre princípios de desenvolvimento comunitário no Hub de desenvolvimento
comunitário de JOCUM Harpenden: https://cdhub.uk/key-concepts/

● YWAM Mercy Vietnam é um programa de desenvolvimento comunitário gerenciado por
locais. Assista as histórias de:
o Chien: https://www.youtube.com/watch?v=WSAIcNOuHec
o Ton: https://www.youtube.com/watch?v=T3gDfaRfgUw
o Hue: https://www.youtube.com/watch?v=OxqMAgb7oE4
● Assista a esse vídeo para saber como às vezes nossos esforços para ajudar os outros
pode piorar sua situação: https://www.youtube.com/watch?v=Ii_k_AUqo8I
● Assista a essa palestra legendada em português para saber mais sobre a perspectiva
bíblica da pobreza: https://www.youtube.com/watch?v=m7qI-xACQKo
● Leia livros:
o “O livro que fez seu” e “Verdade&Transformação” por Vishal Mangalwadi
o “O Livro que transforma as nações” por Loren Cunningham
o “Walking With the Poor” por Bryant Myers
o “When Helping Hurts” por Steve Corbett and Brian Fikkert
o “Discipulado de Nações” por Darrow Miller
o “Modelo Social do Antigo Testamento” por Landa Cope
o “Venha Teu Reino” editado por Jim Stier
o “A Grande Omissão” por Steve Saint
o “Bring Your Eyes and See - Our Journey into Justice, Compassion and Action” por
Steve and Marie Goode
● Assista a outros vídeos:
o “Who Broke Africa?” https://www.youtube.com/watch?v=pP2RNfb3kDw
o Development Dreaming by Dr. Johnny Oommen https://vimeo.com/20119763
o Fr. Samaan and Garbage City (Zabaleen)
https://www.youtube.com/watch?v=e01d4OlTi_k

● Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e compartilhe sobre
como você orou.
● Acesse twitter.com; procure pela #praywithywam e tuite sobre seu tempo de
oração/poste uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar a
mesma hashtag, #praywithywam.
● Envie um email para prayer@ywam.org nos falando como você orou e o que Deus
compartilhou com você.

Conduzindo uma Pesquisa de Comunidade na Ilha de Lingira (Uganda)
Foto: YWAM Torch
Como oramos:
Janeiro 2018 – Valores Fundamentais de JOCUM #1 - 3
● Muitos JOCUMeiros e amigos de JOCUM postaram no Facebook que eles
oraram. Alguns dos países representados: Malaui, EUA, Índia, Canada, Nova
Zelândia, Reino Unido, Uganda, África do Sul, Zâmbia e Itália.
● Uma pessoa orou para que um centro de JOCUM seja aberto onde ele está
localizado como uma forma de promover o valor 2: Fazer Deus conhecido.
● Várias pessoas observaram quais desses três valores mais e estiveram em seus
corações naquele dia.
● JOCUM Potchefstroom, na África do Sul teve um dia de oração e jejum pelas
ETEDs.
Próximos Tópicos:
8 de Março, 2018 Indústria do Entretenimento
12 de Abril, 2018 Valores Fundamentais de JOCUM 4 – 6 (Praticar adoração e oração
intercessória, ser visionário, promover os jovens)
10 Maio, 2018 Atualização sobre refugiados

Não Perca a The Invitation:
• Se inscreva para receber atualizações de oração. 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.

