Setembro de 2017 – The Invitation
Tópico: Escola de Treinamento e Discipulado, Fazendo discípulos
14 de Setembro de 2017
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do globo, em oração e no ouvir a Deus. Ele está te convidando!

Foto: JOCUM San Diego
“A Escola de Treinamento e Discipulado (ETED) é o alicerce fundamental de Jovens com uma
Missão, a pedra angular da missão” diz o fundador de JOCUM Loren Cunningham. A ETED não é
somente fundamental para a JOCUM, de acordo com Elena Ciobo, coordenadora de ETED, “é a
parte da família de JOCUM que nos mantém unidos diante da nossa grande diversidade”. O que
faz da JOCUM uma missão única, não é só a diversidade de obreiros e alunos, mas a diversidade
de programas de ETED focados em tudo, de motocicletas a surfistas, começando a qualquer
mês do ano, em localidades de Alberta a Zimbábue, em mais de 65 idiomas falados. Esse é o
modelo de JOCUM para fazer discípulos.

“Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
cada dia a sua cruz, e siga-me.”
Lucas 9:23

Por favor junte-se ao dia global de oração da JOCUM durante o mês de Setembro para orar por
nossos programas de ETED e o processo de fazer discípulos. Você está especialmente convidado
para orar durante nosso dia de oração, quinta-feira, 14 de Setembro.
Se você tiver apenas alguns minutos, por favor, ore pelos nossos alunos vigentes de ETED, que
sejam bem discipulados para se tornarem testemunhas efetivas de Cristo.
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.
Prepare-se para orar:
Antes de começar seu tempo de oração, você está convidado a participar de um processo de
reflexão usando argila ou massinha de modelar. O propósito desse tempo é que nos lembremos
de que nosso processo de formação não acaba depois da ETED! Todos nós, inclusive aqueles
que trabalham e apoiam a ETED, continuamos num processo de nos tornarmos mais parecidos
com Jesus. Essa meditação - que pode durar de 20 a 30 minutos, incluindo o tempo de feedback
– pode nos ajudar a nos nivelarmos como aprendizes, parte de uma comunidade de discipulado
cujo professor é Deus.
Para que todos participem, você vai precisar providenciar para cada pessoa uma pequena
quantidade de argila ou massinha de modelar, que podem ser facilmente encontradas em lojas
de artesanato ou brinquedos, e são fáceis de fazer usando receitas encontradas online.
Dê um tempo para que todos comecem a trabalhar com a argila, e se tornem familiarizados
com a textura nas mãos. Observe como ela resiste e cede ao seu toque.
Você pode então usar essa passagem para conduzir o grupo:
“Lembre-se da história da criação, quando Deus formou o ser humano do barro, moldando
gentilmente e formando cada curva e traço. Gaste alguns minutos para sentir-se sendo
modelado por Deus.”
[Pause por alguns minutos]
“Segure essa imagem em seu coração enquanto você continua a modelar a argila. Observe
como a argila está em contato com suas mãos. Observe os sentimentos e imagens que

emergem para você. Enquanto você trabalha a argila, sinta-se livre para modelar da forma que
vier à sua mente.”
[Pause por alguns minutos]
“Reflita sobre a experiência de ser modelado e formado por Deus. Quais são as áreas da sua
vida que ainda são resistentes e quais são maleáveis? Continue trabalhando a argila e fique
atento ao que vier à sua mente, sem censurar a si mesmo.”
[Pause por alguns minutos]
“Continue a manter essas questões em seu coração, pensando na maneira que Deus tem
formado e moldado você. Quando você tiver uma sensação de término e descanso do processo,
observe o objeto que você formou. O que o processo te revela? Como você sentiu Deus mover
nesse tempo?”
Proporcione um tempo de silêncio. Então dê a oportunidade para as pessoas compartilharem
com alguém sobre as maneiras que Deus falou durante esse tempo. Depois de alguns minutos
de compartilhamento, dê a oportunidade de compartilhar no grupo. Você pode fechar a
dinâmica com algumas orações convidando o Espírito de Deus para continuar formando e
modelando cada individuo e a comunidade.
(Esse exercício foi tirado do livro ‘Awakening the Creative Spirit’ de Christine Valters Paintner e
Betsey Beckman)

À esquerda para a direita: Líder de ETED; Darlene Cunningham ensinando sobre a Árvore de
Crenças em uma ETED. Fotos: JOCUM Vancouver e JOCUM Kona
Ore pela ETED e pelo processo de fazer discípulos:
• Louve a Deus pela nossa diversidade de alunos e obreiros e pelos diversos programas de ETED

que podemos oferecer.
• Ore pelos alunos de ETED, para que sejam desafiados a assumir sua verdadeira identidade em
Cristo.
• Ore para que os alunos de ETED tenham clareza com relação ao seu chamado.
• Ore pelo fortalecimento do caráter dos alunos de ETED.
• Ore para que os alunos tenham maior entendimento de Deus e de Sua Palavra.
• Ore por alunos em potencial, para que encontrem um programa de ETED adequado.
• Ore pela saúde em geral dos programas de ETED da JOCUM, para que a força e o futuro da
JOCUM sejam sólidos.

"Como vai a ETED, assim vai a missão."
Darlene Cunningham, Cofundadora da JOCUM

• Ore pelos nossos líderes e obreiros de ETED ao redor do mundo, para que sejam treinados e
equipados em suas funções, de maneira que possam discipular e treinar outros com eficácia.
• Ore pelos responsáveis pelo Centro Internacional de ETED, para que encontrem favor dentro
da família de JOCUM enquanto continuam a servir, apoiar e fortalecer nossa ETED.
• Ore para que cada uma das 100 ETEDs oferecidas permaneça fiel à visão, valores e caráter da
JOCUM.
• Ore por discernimento bíblico na JOCUM sobre fazer discípulos.
• Ore para que os JOCUMeiros sejam frutíferos em fazer discípulos.

Fase prática de ETED; Foto: JOCUM Perth

Entre em ação:
● Compartilhe o site primário de ETED (ywam.org/dts) com algum jovem que nunca fez ETED.
Desafie-o a dar esse passo. Ore por ele.
● Durante a próxima ETED na sua localidade, encontre algum novo aluno de ETED, sente-se
com ele e ore por ele.
● Entre em contato com alguma Base de JOCUM com a qual você conhece pouco e pergunte
como você pode orar pela ETED.
● Para mais informações, entre em contato com o Centro Internacional de ETED
http://www.ywamdtscentre.com/
● Revise o material de ETED em outras localidades da JOCUM. Identifique três coisas que você
poderia fazer para melhorar a ETED na sua localidade.
● Passe uma temporada com outra base para experimentar o programa de ETED deles.

Da esquerda para a direita: Preparados para a fase prática nas Ilhas Cook; fase prática
na JOCUM Blantyre, Malawi
Fotos: JOCUM Cooks e JOCUM Blantyre
● 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 mesma 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
Agosto 2017 – Famílias, Solteiros e Casamentos

•

190 pessoas reagiram ao The Invitation no Facebook. Foi compartilhado 39
vezes. Uma pessoa em particular ressaltou a importância de orar pelos solteiros.

Tópicos futuros:
12 de Outubro de 2017 Mundo Hindu
9 de Novembro de 2017 Igrejas Parceiras
14 de Dezembro de 2017 Pyongyang

Não Perca a carta 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.

