November 8, 2018 – The Invitation
Tópico: North Africa
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do mundo para orar e ouvir de Deus. Ele está te convidando!
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“Jesus é Deus. É a verdade. Eu acredito! ”Foi a mensagem de voz deixada por um norte-africano
local no mês passado. Esta simples declaração de fé é evidência do funcionamento profundo do
Espírito Santo no norte da África. Ver os amigos do norte da África chegarem a uma fé
salvadora em Jesus é frequentemente uma batalha longa e dura, envolvendo anos de
companheirismo, comida, contação de histórias, evangelismo, leitura da Bíblia e oração
desesperada diante do Senhor! Não é uma pequena vitória para o Reino de Deus quando
alguem acredita. Por favor, junte-se a nós neste mês em oração pelo povo do Norte da África.
Em 1991, o Centro Regional de JOCUM do Norte da África foi estabelecido no sul da Espanha
como um trampolim estratégico para o norte da África. Predominantemente muçulmana, com
pouca influência evangélica, a região do Norte da África inclui Argélia, Chade, Líbia, Mauritânia,
Marrocos, Níger e Tunísia.
O Centro Regional da JOCUM do norte da África dirige uma ETED e uma escola secundária de
fronteiras chamada, Fundações em Estudos Interculturais (FIS). Também oferece hospitalidade
e assistência para obreiros de longo prazo na região. A equipe está concentrada no envio de
novos obreiros e equipes para a região, onde existem mais de 130 milhões de pessoas não
alcançadas.

Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Isaiah 60:1a

Por favor, junte-se ao dia mundial de oração de JOCUM, chamado "The Invitation", durante o
mês de novembro para orar pelo Norte da África conosco. Você está particularmente convidado
a orar durante o nosso dia de oração, 8 de novembro. Se você tiver apenas alguns momentos
para orar, ore por mais obreiros que venham ao Norte da África trazendo a glória do Senhor
com eles e orem pelo trabalho acelerado do Espírito Santo no norte da África.
(Observe: Todas as nações do norte da África são muito sensíveis e apresentam riscos de
segurança. É necessário ter muito cuidado quando comunicar sobre o trabalho de JOCUM lá.
Lembre-se de que histórias, notícias ou pedidos de oração da região não devem ser publicados
on-line ou compartilhados em lugares públicos, incluindo igrejas e reuniões de JOCUM que
podem ser gravadas.)
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Prepare-se para orar:
Antes do seu tempo de oração, por favor, pese 250 gramas de arroz branco cru de grão curto.
Se você contasse, serão aproximadamente 10.000 grãos individuais. Coloque o arroz em um
prato ou recipiente. Adicione ao seu arroz branco 20 lentilhas marrons não cozidas ou grãos de
arroz selvagem preto, que podem ser visivelmente distinguidos do resto do arroz. (Veja a figura
abaixo)
Ao se preparar para orar, permita que os participantes passem os dedos pelos grãos no prato.
Convide-os a considerar que, no Norte da África, os cristãos evangélicos são não mais do que
0,2% da população. Imagine como esses cristãos são amplamente dispersos, como é difícil para
eles se reunirem para apoiar uns aos outros e como é desafiador estabelecer comunidades
discipuladoras. Ao mesmo tempo, lembre-se dos 98,8% da população que nunca pode
encontrar um cristão que possa dizer-lhes a mensagem de Jesus.
Ao procurar entrar nesta experiência - possivelmente de isolamento ou distanciamento -, você
é convidado a trazer a emoção, desejo ou a necessidade com a qual você se identifica em seu
tempo de oração. Que suas orações tragam consigo o dom de identificação e empatia pelas
pessoas desta região.
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Orar pelo norte da África:
● O norte da África precisa de trabalhadores para a colheita! Ore por mais trabalhadores. (Mt
9: 37-38)
● Ore pelos povos do norte da África para invocarem o nome do Senhor. (Rom 10:13)
● Ore para que os cristãos (locais, jocumeiros e outros obreiros) permaneçam em Jesus, para
que dêem muitos frutos. (João 15: 4-5)

●
●
●
●
●
●

Ore pela unidade das equipes de JOCUM, cristãos locais, igrejas: seja expatriados, locais,
oficiais ou pequenos grupos. (João 17:21)
Intimidação e medo são grandes fortalezas no norte da África. Ore por nossas equipes e
cristãos para operar no espírito oposto. (1 João 4:18)
Ore para que os cristãos no norte da África se mantenham fortes quando enfrentarem
tempos difíceis ou perseguição. (Daniel 11: 32b)
Ore por trabalhadores que vivem em áreas sensíveis à segurança que encontrem sua
identidade, no Senhor.
Ore por aqueles em cativeiro.
Leia e ore através de alguns desses desafios enfrentados pelos muçulmanos que vêm a
Cristo.
● Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica
● Pressões familiares e comunitárias
● Ameaça de dano físico devido a decisões sobre Jesus
● Medo de novas formas de vida, perseguição, influência social, solidão
● Espiritualidade - focando no relacionamento com Deus ao invés de fazer boas obras
● Deixando para trás tradições e modos de vida anteriores
● Dificuldade de integração em comunidades de crentes muçulmanos
● Vivendo em países onde a mudança de religião não é permitida
● Feridas emocionais e lutas devido ao baixo status econômico ou dificuldades
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Tome Uma Atitude:
● Entre em contato conosco em info@gosahara.org se quiser ter um obreiro de campo falar
em sua ETED ou Escola.
● Faça o curso de Fundamentos em Estudos Interculturais (FIS) na JOCUM norte da África.
Contato: gosahara.org/fis
● Leia "We Died Before We Came Here (Nós morremos antes de chegarmos aqui)", de Emily
Foreman, uma incrível história da obra de Deus no norte da África.
● Inscreva-se no Boletim da JOCUM do Norte de África

● Traga sua equipe de pratico para o Centro do Norte da África para uma Orientação.
Contato: info@gosahara.org
● Entre em contato conosco sobre um estágio de três meses com uma de nossas equipes de
campo. (info@gosahara.org)
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● Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um
comentário sobre como você orou.
● Vá para o twitter.com; procure #praywithywam e tweet sobre o 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 informando como você orou e o que Deus
revelou para você.
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Como Oramos:
Outubro de 2018 - Valores Fundamentais da JOCUM 10 - 12
● Os obreiros da JOCUM Kona - Darlene Cunningham se regozijaram com o fato de
que o convite para outubro estava em "perfeita sequência" com o lançamento
do documento atualizado "JOCUM Crenças e Valores", com a redação
esclarecida do Valor 15.
● Muitos oraram pelos Valores Fundamentais de JOCUM e também pediram
orações por outros tópicos, incluindo cura e recuperação sem dependência de
drogas e perdão em relação ao aborto por meio da fé e do arrependimento.
Tópicos Futuros:
13 de dezembro de 2018: Moscou
10 de janeiro de 2019: Valores Fundamentais da JOCUM 13 - 15
14 de fevereiro de 2019: Crescimento
●
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Não Perca "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, indonésio, coreano
ou solicitar 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 o convite 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, por
favor entre em contato conosco: prayer@ywam.org.

