13 de setembro, 2018 – O Convite
Tópico: Calcutá
Junte-se a JOCUMeiros de todo o mundo em orar e ouvir de Deus. Ele está te convidando!

Feira de Calcutá, Memorial Victoria.
Crédito da foto esquerda e direita: Dong Shao e Nick Miller
Esse mês, junte-se à família JOCUM enquanto oramos por Calcutá, Índia, a décima primeira
maior cidade do mundo. O Diretor de City Ministries da JOCUM, Tim Svoboda, afirma que
Calcultá é a cidade mais cativante do mundo.
Calcutá é a capital do estado de Bengala Ocidental onde existem mais de 67 povos nãoalcançados, cada um com a sua cultura e suas crenças. Dessa população, 78% é hindu, 20% é
muçulmana e menos que 1% é cristã.
JOCUM está presente em Calcutá há mais de 35 anos, alcançando vários povos e oferecendo
um campo encantador para outras localidades de JOCUM enviar as suas equipes de Escolas de

Treinamento e Discipulado (ETED). JOCUM Calcutá também faz parte do City Ministries
(Ministérios nas Cidades) da JOCUM que alcança não apenas os pobres e necessitados das
cidades, mas também os mais privilegiados e prestigiados. City Ministries visa alcançar a cidade
inteira com o evangelho. Isso implica em empregar estratégias que alcançam cada estrutura
étnica, linguística, religiosa, econômica e empresarial de uma cidade como Calcutá.
Calcutá tem uma riqueza de diversidade cultural, lugares lindos, e também muitos desafios:
favelas, um sistema de castas, violência política, estagnação econômica, poluição, crianças de
rua, e migração de regiões rurais.

"Espere grandes coisas de Deus; tente grandes coisas para Deus!"
William Carey, Missionário na Índia (b. 1761 – d. 1834)

Junte-se ao dia global de oração da JOCUM, chamado O Convite, durante o mês de setembro
para orar conosco por Calcutá. Você é convidado especialmente a orar durante o nosso dia de
oração, 13 de setembro. Se você tem apenas alguns minutos para orar, ore para que Deus
possa chamar muitos trabalhadores chamados para alcançar os povos de Calcutá e que as
pessoas possam ter fome de ouvir sobre Jesus.

Povos e Línguas Estratégicos de Calcutá (2012)
Fonte: City Ministries YWAM

Prepare para Orar:
• Leia essa história de uma equipe da JOCUM em Calcutá: Muitas equips se questionam como
conseguirão se comunicar quando vêm à Calcutá. Descobrem que é fácil encontrar pessoas
da cidade para traduzirem, mas às vezes esses tradutores locais não são cristãos. O que
alguns podem enxergar como problema pode se tornar uma grande oportunidade. Um de
nossos tradutores foi bem aberto com a gente desde o primeiro dia, dizendo “Existem mil
razões pelas quais Deus não pode existir.” Durante toda a nossa clínica móvel ele traduzia o
evangelho por nós e assistia enquanto milagres aconteciam na frente dos seus olhos. Na
medida em que as pessoas estavam sendo curadas, ele dizia, “Suas orações realmente
funcionam!” No fim do nosso tempo de ministério, ele também decidiu dar a sua vida a
Jesus, e quando fomos embora, ele nos falou, “Eu mudei de ideia, agora seu que existem 10
mil razões pelas quais Deus é real.”
• Leia esse poema de um prático da JOCUM em Calcutá: https://ywammadison.org/i-left-apiece-of-my-heart-on-that-street/
• Watch a video or two about Kolkata (each just over 3 minutes long):
o The Spirit of Kolkata
https://www.youtube.com/watch?v=yOx_c9XHMGY&feature=youtu.be
o Happy (We Are Kolkata) https://www.youtube.com/watch?v=6FXa1ZYHGXk

Crédito da foto: City Ministries YWAM
Vamos Orar:
• Ore por missionários qualificados e bem treinados vir implantar igrejas e se tornarem
líderes na cidade.
• Ore por evangelistas para alcançarem os Bengalis e por multiplicação da igreja.
• Ore por missionários de curto prazo vir evangelizar os jovens.
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Ore por maior redes de relacionamento entre as igrejas e organizações missionárias.
Os hindus são dedicados à deusa de destruição e morte – Kali. Ore para que a revelação da
vida e poder de Jesus possam romper as trevas.
Calcutá tem uma população bem pequena de cristãos. Também existe um número muito
pequeno de igrejas para o tamanho da população. Ore para que os crentes sejam fortes.
É estimado que mais que 1 milhão de pessoas estão morando na rua e 100.000 delas são
crianças. Ore pelas organizações cristãs que estão as
alcançando, como o Emmanuel Ministries, a JOCUM e
outras.
Há mais que 1,5 milhões de pessoas vivendo em mais que
5.000 favelas na cidade. Ore para que o evangelho espalhe
pelas favelas e para que os ministérios alcancem pessoas
através de ministérios de misericórdia.
Ore por iniciativas de Negócios como Missão para oferecer
empregos.
Ore pelos ministérios que estão tentando alcançar os
muçulmanos e para que Deus fale aos muçulmanos através
de sonhos.
Existem mais de 11.000 profissionais do sexo em uma só favela, chamada Sonagachi. Ore
pelo Freeset https://freesetglobal.com/ , uma organização cristã alcançando as mulheres na
favela de Sonagachi.
Os problemas urbanos em Calcutá podem se tornar opressivos. Ore para que os cristãos
possam ministrar tanto os ricos quando os pobres da cidade.

Crédito da foto: The Catholic Rose

Tome uma Atitude:
• Se-inspire em quarto grandes missionaries que viveram e trabalharam em Calcutá: William
Carey, Madre Teresa e Mark e Huldah Buntain:
o William Carey https://www.christianitytoday.com/history/people/missionaries/william-carey.html
o Madre Teresa –
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/teresa/biographical/
o Mark e Huldah Buntain - http://www.calcuttamercy.org/founder/
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Leia sobre como a JOCUM ministra em Calcutá:
o https://www.ywamperth.org.au/articles/breakthrough-beginning-kolkata/
o http://ywamnorthcascades.com/learning-to-love-others-my-ywam-dts-story/
Reveja vários modelos de ministério para o ambiente muito complexo em Calcutá e peça a
Deus que te mostre abordagens inovadoras para os seus ministérios:
o Novas tentativas de alcançar os jovens “urbanizados” da cidade estão acontecendo
através de iniciativas de negócios inovadores como missão, como no 8th day café:
http://8thdaycafe.com/mission/
o Alcançando moradores de rua - Emmanuel Ministries: http://emcalcutta.org/
o Uma organização cristã alcançando as mulheres da favela Sonagachi – Freeset:
https://freesetglobal.com/
Aprenda mais sobre ministérios oferecendo esperança para profissionais do sexo.
o Assista esse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KSX3y2mqTh4&t=31s
o International Justice Mission também está trabalhando entre menores de idade na
prostituição. https://www.ijm.org/partner-offices/india/
Aprenda mais sobre Calcutá da página do City Ministries da JOCUM Calcutá:
https://www.ywamcity.org/kolkata-india-c18gp
Aprenda mais sobre os City Ministries da JOCUM: https://www.ywamcity.org/locations
o Busque uma oportunidade de ministério ou treinamento relacionada aos City
Ministries da JOCUM.
o Leia para aprender mais sobre ministérios em regiões urbanas:
https://www.ywamcity.org/recources
o Assista videos e escute áudios: https://www.ywamcity.org/media
Participe de uma Escola de Missões Urbanas da JOCUM. A próxima será em Mumbai, Índia,
começando em 1 de outubro de 2018. Para mais informações entre em
contato: muthuindia2000@hotmail.com
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Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um comentário
sobre como vocês oraram.
Visite twitter.com; busque #praywithywam e mande um tweet sobre o seu tempo de
oração/poste uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar o mesmo
hashtag, #praywithywam.

Envie um email para prayer@ywam.org contando como oraram e o que Deus revelou a
vocês.

Alunos de ETED em Calcutá
Crédito da foto: YWAM Madison
Como oramos:
Agosto 2018 – YWAM Together 2018
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Da equipe Juntos de Oração de JOCUM: Há um crescente impulso de oração
globalmente por YT, por Pattaya, Tailândia e Ásia e por este tempo em nossa história.
IHOP em Kansas City orou e produziu um guia de oração diária para a oração da
JOCUM que focou em YWAM Together 2018.

Futuros Tópicos:
11 de outubro, 2018: Valores Fundamentais da JOCUM 10 - 12
8 de novembro, 2018: Muçulmanos (Norte da África)
13 de dezembro, 2018: Moscou
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Não perca O Convite:
Inscreva-se nos boletins de oração. Visite ywam.org, procure a caixinha “Stay Connected” na
página principal, insere seu endereço de email e clique em “Sign Up.”
Baixe outros boletins de oração em uma língua específica. Visite ywam.org/theinvitation.
(Atualmente disponível em Espanhol, Português, Francês, Indonésio, Coreano ou pode solicitar
outras línguas.)
Faça parte da conversa sobre como Deus está nos liderando nesses tempos de oração.
Comente na página do Facebook na segunda terça-feira em facebook.com/youthwithamission
ou no Twitter @ywam, hashtag #praywithywam. Você também pode postar uma foto no
Instagram e usar o mesmo hashtag, #praywithywam.
Você agora pode ouvir O Convite como podcast. Para assinar ou ouvir episódios anteriores,
visite: ywampodcast.net/prayer.
Se você sentir que Deus está te dando um palavra ou direção para a oração da JOCUM, favor
entre em contato conosco: prayer@ywam.org.

