14 de Março de 2019 – The Invitation
Assunto: Enviadores do Mundo Majoritário
Junte-se a JOCUMeiros pelo mundo orando e ouvindo Deus. Ele te convida!

Missionários Brasileiros que servem na Tanzânia. Creditos: YWAM Frontier Mission
Antes de partir para Índia, o missionário William Carey disse a seu amigo: “Eu vou descer… Se
você segurar a corda.” Como a pessoa segurando a corda para um alpinista, o enviador de
missionários desempenha um papel vital em colaborar para o sucesso de seus amigos. Junte-se
á família JOCUMeira em oração por aquelas pessoas que seguram a corda para os missionários,
os enviadores. Por favor ore especialmente pelos enviadores no Mundo Majoritário.
No mês passado, o dia de oração global da JOCUM concentrou-se nas realidades encorajadoras
de como Deus está transformando o campo missionário através da força missionária!
Mas há outro lado nessa história se desdobrando. Em muitos locais dentro e fora de JOCUM,
existem centenas, se não milhares, de homens e mulheres do Mundo Majoritário que são
chamados para o perdido. Eles têm caráter aprovado, tem um chamado claro e muitas vezes
foram equipados para o trabalho intercultural, mas o que falta são enviadores.
Enviador é qualquer cristão intencionalmente focado em enviar e apoiar missionários. Em seu
livro: “A Missão de Enviar Hoje”, Neal Pirolo identifica seis diferentes maneiras que podemos

servir como enviadores: Com apoio moral, logístico, financeiro, em oração, na comunicação e
na reentrada.
O apóstolo Paulo destacou o papel crucial dos enviadores em sua carta para a igreja em Roma.
Ele escreveu: “Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como pois crerão naquele
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se
não forem enviados? Como está escrito: ‘Quão belos são os pés dos que anunciam boas
novas!’” (Romanos 10:14-15, NVI).
Vamos nos unir para orar por mais enviadores e mais líderes (mobilizadores) que se
concentrem não apenas no envio de missionários do Mundo Majoritário mas também em
equipar os enviadores do Mundo Majoritário. Com mais crentes servindo como enviadores no
Mundo Majoritário, uma outra incrível onda de missionários do Mundo Majoritário poderá ser
formar.
Junte-se à The Invitation durante o mês de março para orar conosco sobre o envio de
missionários do Mundo Majoritário. Você é especialmente convidado para orar em nosso dia de
oração, 14 de março. Se você tem apenas uns poucos momentos para orar, ore pelo Mundo
Majoritário, pelo o país que Deus colocar em seu coração (Por exemplo, Brasil, Nigéria, Coreia
do Sul, ou Índia). Amaríamos receber as histórias sobre como Deus tocou em seu coração
através desta oração. Compartilhe conosco em: prayer@ywam.org.
Prepare-se para orar:
Assista este vídeo do Bevin Ginder que explica porque orar pelos enviadores do Mundo
Majoritário é tão importante neste momento:
https://globalcastresources.com/2018/11/07/new-missionaries-from-new-sending-nations/

“Eu descerei… se você segurar a corda.” - William Carey para seu amigo Andrew Fuller antes de
partir para Índia. Imagem de Bevin Ginder

Ore pelos Enviadores do Mundo Majoritário:
• Pela mobilização de muitos crentes do Mundo Majoritário dispostos a servir como
enviadores.
• Por mais líderes que irão focar em equipar tantos os chamados a ir como os chamados a
enviar. Estes líderes podem ser pastores, pessoas de negócios, líderes de igrejas, líderes
comunitários, ou líderes de família.
• Por uma ênfase renovada em manter e desenvolver bons relacionamentos e parcerias com
líderes da igreja local.
• Uma de identidade nas igrejas do Mundo Majoritário do campo missionário para a força
missionária. Ore pelo processo de discipulado. A mobilização de Missões inclui os esforços
de longo prazo necessários para mudar a maneira como indivíduos e comunidades inteiras
se percebem, a Bíblia, e a Missão de Deus.
• Pelo desenvolvimento contínuo de modelos relevantes para o financiamento de missões do
Mundo Majoritário. Há uma enorme necessidade por sabedoria em modelos para financiar
missões que não prejudiquem a crescente capacidade e responsabilidade dos crentes locais
de enviar e sustentar seus próprios trabalhadores.
• Por mais recursos de mobilização de missões desenvolvidos por/para líderes nacionais,
mobilizadores e discipuladores.
• Por mais treinamentos baseados em princípios para líderes com um coração para missões.

•
•

Pela integração de temas como Base bíblica de missões no treinamento de pastores em
novos países enviadores.
Ore especificamente pelo envio de missionários e pessoas africanas. Em resposta ao foco de
oração do último mês, Domingo Adewumi, um crente da Nigéria, nos escreveu e nos pediu
para orar pelo movimento missionário africano: “Eu fiz minha Escola de Treinamento e
Discipulado na África do Sul em 2016, contra todas as probabilidades em termos de
questões de imigração. Eu fiz o meu prático com um grupo de cinco na África do Sul. Depois
disso, me inscrevi para ser obreiro, mas não fui aceito devido a questões de imigração. Eu
amo missões e meu coração arde pela obra. Enquanto isso, sou missionário aqui na minha
nação. Descobri que alguns missionários de alguns países da África e países menos
desenvolvidos lidam com questões de imigração, finanças, discriminação racial e outras
questões. Espero que possamos orar pelos missionários africanos nos pontos mencionados
acima.

Creditos: YWAM Frontier Mission

Tome uma atitude
● Aprenda: Leia um artigo ou livro, assista um vídeo dos recursos abaixo.
● Ore: Comprometa-se a orar por mais líderes do Mundo Majoritário concentrados em
equipar tanto os “Enviados” quanto os “Enviadores.”
● Doe: comece a apoiar um missionário do Mundo Majoritário!
● Crie: Peça a Deus orientação sobre os próximos passos para desenvolver mais recursos de
treinamento de mobilização de missões no idioma da sua região.
● Artigo do Brasil: Provisão Milagrosa para Enviar equipes
https://www.ywamfm.org/miraculous-provision-new-teamsbrazil/?fbclid=IwAR35b12nDis5gsf-Mj-soFc9DNyPZWg1dWNF-zZ1avj3JxC33TQ1j_XEhYc
● Artigo do Caribbean mission leader: https://biblicalstudies.org.uk/pdf/cjet/01-1_52.pdf
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Artigo: Mobilization - The Key to World Evangelization
Artigo: Who Will Hold the Ropes: A Plea for Great Commission Pastors and Churches
Artigo: Serving as Senders: Six types of support every missionary needs
Artigo: Everyone Can Do Missions
Artigo: Goer, Sender, Mobilizer, and Welcomer
Artigo: Mobilization - The Key to World Evangelization
Artigo: Missionaries to Mongolia
Artigo: Mongolia - As a People Movement to Christ Emerges, What Lessons Can We Learn?
Video: What You Don’t Know About Christian Missions.
Video: When Should Mobilization Begin for New Disciples?
Video: The Value Of Understanding That Mobilization Is More Than Recruitment
Podcast: Why Majority World Mobilization Matters
Livro: Missions from the Majority World
Livro: Serving as Senders
Cursos de Missões: Kairos Course
Cursos de Missões: Perspectives Course
Recursos de Mobilização: The Center for Mission Mobilization
Recursos de Mobilização: Create International
Recursos de Mobilização: Momentum
Recursos de Mobilização: GlobalCAST Resources
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/poste uma foto. Você também pode postar a foto no Instagram e usar a mesma
hashtag, #praywithywam.
● Envie um email para prayer@ywam.org deixe-nos saber como você orou e o que Deus
revelou para você.

Missionários Brasileiros que servem na Tanzânia – Dependendo Totalmente de Deus para finanças
Créditos: YWAM Frontier Missions

Como Oramos:
Fevereiro 2019 – Missionários do Mundo Majoritário
● Várias pessoas demonstraram entusiasmo no Facebook para orar por este tópico: “Orar
com grande expectativa!” E “Concordar em oração. (Salmo 67) ”
● Uma pessoa no facebook perguntou: “Alguma mobilização para as Olimpíadas de 2020
no Japão?”
● A International House of Prayer (IHOP) apresentou orações pela Mobilização de
Missionários do Mundo Majoritário (Majority World) no guia “Oração pela JOCUM” que
distribuíram aos seus parceiros de oração.
● Recebemos um e-mail de uma mulher na Nigéria pedindo a Deus para garantir a
segurança e a proteção ao Mundo Majoritário em toda as suas vidas e remover a
humilhação, os assassinatos e os maus tratos.

Tópicos Futuros:
11 de Abril de 2019: Valores Fundamentais da JOCUM 16 – 18
9 de Maio de 2019: O Mundo Muçulmano
13 de Junho de 2019: Europa Central
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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, coloque seu email e clique em “Sign Up.”
Faça o download de atualizações de oração em um idioma específico. Vá para
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em Espanhol e Português. Se você gostaria de
ajudar a traduzir The Invitation para o Francês, Coreano ou Indonésio, gostaríamos de ouvir
você em prayer@ywam.org)
Participe da conversa sobre como Deus está liderando nestes tempos de oração. Comente na
pagina 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.

