13 de junho de 2019 - The Invitation
Assunto: Moçambique

Junte-se a JOCUMeiros ao redor do mundo para orar e ouvir de Deus. Ele está te convidando!

Beira, Moçambique após o ciclone Idai
Crédito da foto: A Cruz Vermelha

No dia 14 de março, um ciclone de categoria três atingiu o continente em Moçambique. Apenas seis
semanas depois, em 25 de abril, outro ciclone chegou um pouco mais ao norte de Moçambique.
Chuvas significativas antes e depois destes ciclones também tiveram impacto nos países vizinhos do
Zimbabué e do Malawi. Por favor, junte-se ao dia de oração global de Jovens com uma Missão este
mês enquanto levantamos o povo de Moçambique e países vizinhos e trabalhadores evangelísticos
e humanitários nessas áreas, incluindo JOCUMeiros.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o

ciclone Idai afetou mais de 1,85 milhão de pessoas com pelo menos 130.000 pessoas deslocadas em
quatro províncias de Moçambique. Pelo menos 112.000 casas foram danificadas ou destruídas.
Pelo menos 715.000 hectares de plantios foram destruídos no início da época de colheita principal.
Mais de 400.000 pessoas foram alcançadas com assistência alimentar, enquanto 10.000 pessoas
estão sendo ajudadas com refeições prontas na cidade da Beira. O número de mortos é de mais de
750 só em Moçambique.
Assista a história através dos olhos de uma JOCUMeira que viveu a destruição de Idai:
https://www.bbc.co.uk/newsround/47828862
As localidades de JOCUM em Beira e em Dondo foram diretamente impactadas pelo furacão Idai,
tornando-as estrategicamente localizadas para ajudar os outros. JOCUM Blantyre, no Malawi
também está ajudando seus vizinhos e levando esperança às pessoas que perderam muito. JOCUM
Muizenberg, África do Sul tornou-se um ponto de comunicação e coordenação para os esforços da
JOCUM, incluindo doações e outros recursos, bem como tem trabalhado com outras localidades da
JOCUM para coordenar a fase de desenvolvimento e reassentamento que começou oficialmente
este mês.
Além da oração, os líderes da JOCUM na África do Sul nos pedem para sermos generosos com
nossos irmãos e irmãs em Cristo de Moçambique, pois precisam desesperadamente de comida,
água, abrigo e suprimentos médicos. Veja a seção “Aja” da The Invitation para enviar ajuda,
incluindo o envio de equipes para a reconstrução.
Por favor, junte-se ao dia mundial de oração da JOCUM, chamado The Invitation, este mês e ore por
Moçambique. Você está particularmente convidado a orar durante o nosso dia de oração, 13 de
junho. Se você tiver apenas alguns momentos para orar, ore por nossos irmãos e irmãs em JOCUM
Beira e JOCUM Dondo enquanto eles buscam se recuperar deste desastre. Nós gostaríamos de
receber histórias suas sobre como você orou por Moçambique. Você pode nos enviar por email:
prayer@ywam.org.

Destruição em Moçambique
Crédito da foto: JOCUM Muizenberg

Prepare-se para orar:
Considere estas duas pequenas porções do capítulo 3 de Lamentações:
“as águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado.
Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor: 'Não feches os
teus ouvidos aos meus gritos de socorro'. Tu te aproximaste quando a ti clamei, e disseste: "Não
tenha medo". Senhor, tu assumiste a minha causa; e redimiste a minha vida."
“Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha
porção é o Senhor; portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja
esperança está nele, para com aqueles que o buscam; é bom esperar tranqüilo pela salvação do
Senhor."
Lamentações 3, 54-58 e 22-26
Para liderar um grupo em seu tempo de preparação, é importante ter esses versículos selecionados
disponíveis para as pessoas lerem, seja em um slide projetado ou impresso e disponível para cada
pessoa.
Esses versículos selecionados serão lidos em voz alta três vezes, seja por uma pessoa ou por alguém
diferente a cada vez.
A primeira leitura é uma oportunidade para simplesmente perceber qual palavra ou frase curta
chama sua atenção. Por alguns minutos após a leitura, dê tempo para que as pessoas falem em voz
alta "estilo pipoca" a palavra ou frase que as atingiu. Repetições são boas, é bom ouvir como Deus
está falando em todo o grupo.
A segunda leitura é uma oportunidade para ouvir o convite que o Senhor pode trazer a você através
desses versículos. Este convite pode estar relacionado à palavra ou frase que você percebeu na
primeira leitura, ou pode ser algo novo. Para que Deus está convidando você hoje? Talvez Ele esteja
te convidando para uma atitude de compaixão ou confiança? Talvez haja um passo de fé que ele
está convidando você a tomar? Ele pode simplesmente estar convidando você a invocar o nome
dele. Permita às pessoas fazerem as suas anotações.
A terceira e última leitura é uma oportunidade para considerar sua resposta a esse convite de Deus.
Como o seu coração responde a ele? De que maneira você pode entrar na atitude ou ação para a
qual Ele convidou você? Você pode querer permitir um curto período de tempo de compartilhar
quando você estiver orando por Moçambique.

Os locais e ministérios da JOCUM em Moçambique foram impactados
Crédito da foto: JOCUM Muizenberg

Ore por Moçambique:
● Ore pela direção de Deus e pela esperança para os milhões de afetados pelos
ciclones Idai e Kenneth. Ore para que aqueles que ainda não o conhecem
encontrem Jesus no meio desta tempestade em suas vidas.
● O momento da chegada do Idai foi pouco antes do tempo da colheita. Ore por provisão entre
agora e o próximo tempo de colheita.
● Ore pela reconstrução de empresas, edifícios e fazendas de tal forma que haja maior
abundância no futuro.

O custo humano é imenso. Muitas pessoas são compreensivamente emocionais: “Eu não
estou chorando porque perdi as coisas, mas o que experimentei foi assustador. Eu
quero fugir desta cidade!
Shephen Mbewe, ex-líder de base de JOCUM Marromeu

● Louve a Deus pelas muitas outras organizações que forneceram ajuda e recursos, incluindo a
RescueNet e a Mercy Air. Seu trabalho tem sido fenomenal.
● Louvado seja Deus que nenhum JOCUMeiro foi morto.
● Louve a Deus pelas doações iniciais que foram providenciadas. Ore por todos os fundos
necessários para reconstruir os ministérios da JOCUM, incluindo a escola e orfanato em Beira e a
pré-escola e clínica em Dondo.
● Muita reconstrução ainda é necessária em Moçambique. Há muitas oportunidades para os
JOCUMeiros se aproximarem e ajudarem os outros. Ore por JOCUMeiros diretamente
impactados para que possam ajudar os outros de maneira eficaz. Ore por recursos contínuos e
voluntários para apoiar os locais da JOCUM impactados.
● Ore por JOCUMeiros e outros que foram traumatizados e precisam de aconselhamento.

● JOCUM tem ministérios sólidos nessas áreas. Louve a Deus pelo impacto que já foi feito e peça a
Ele para dirigir futuros ministérios.
● Louvado seja Deus pela estrutura e recursos da JOCUM Muizenberg, para que os
recursos possam ser distribuídos eficazmente e com discernimento. Ore por
sabedoria de Deus.
● Existem muitas prioridades conflitantes. Um exemplo é que os funcionários do
governo querem que as pessoas saiam das escolas para que a educação possa
continuar, mas os abrigos temporários nem sempre estão prontos. Ore por
funcionários governamentais e líderes de organizações humanitárias para que
colaborem de forma eficaz, certificando-se de que todas as necessidades sejam
abordadas de uma maneira coordenada para que as pessoas não sejam mais
afetadas por esse desastre.
● Ore por alívio para a cidade de Beira, Moçambique, onde muitas pessoas
inicialmente fugiram.
● Muitos ainda estão vivendo em moradias temporárias de refugiados.
Suprimentos são limitados. Ore por uma distribuição adequada e equitativa de
suprimentos.
● Ore por todas as crianças e para que, mesmo em meio à devastação, sua
educação possa continuar. Ore para que todas as crianças tenham em breve
escolas onde as antigas escolas foram destruídas.
● Todos os serviços, incluindo água, assistência médica, eletricidade, polícia,
correios e outros foram interrompidos. Alguns serviços ainda não estão
totalmente reestabelecidos. Ore pela restauração de todos os serviços, incluindo
água, eletricidade, polícia, correio e outros. Ore por fontes de água limpa.
● A ameaça de doenças é alta. Ore para Deus proteger as pessoas dessas ameaças e
por aqueles que estão doentes, crendo que Ele pode curar.
● Ore por militares e policiais que estejam guardando locais de reassentamento.
Ore por sua proteção e que eles encontrem Jesus através de seu trabalho. Ore
pela segurança daqueles que eles estão protegendo os outros.

Prontos para reconstruir em Moçambique
Créditos das fotos: JOCUM Muizenberg

Aja
● Doe, e se você já doou considere fazê-lo novamente. Se tiver dúvidas, entre em contato com a
JOCUM Muizenberg em msidai@ywammuizenberg.org:
o Paypal: finance2@ywammuizenberg.org
o Transfira fundos para:
▪ Nome da Conta: Youth With A Mission NPC
▪ Banco: FNB
▪ Numero da Conta: 62544019997
▪ Código da Agência: 200409
o Para transferências internacionais:
▪ Códico Swift: FIRNZAJJXXX
▪ Códico de Compensação: 250655
o Envie para YWAM Muizenberg:
▪ Youth With A Mission NPC
▪ 19 Alexander Rd
▪ Muizenberg
▪ 7945
▪ Cape Town
● Revise as informações gerais sobre os danos dos ciclones:
https://www.ywam.org/blog/2019/03/26/response-to-cyclone-idai-in-mozambique/
● Entre em contato com a JOCUM Muizenberg, África do Sul para enviar uma equipe ou para ir
pessoalmente: msidai@ywammuizenberg.org:
o Qualquer ajudante que queira “se sujar” para o Senhor é bem-vindo.
o Pessoas para ajudar no aconselhamento contínuo sobre trauma: Muitas pessoas ficaram
traumatizadas e profundamente afetadas pelo que passaram. Equipes de
aconselhamento seriam bem vindas.
o Equipes de Construção e reparação: Há a necessidade de equipes e indivíduos para vir e
ajudar, pois há muito trabalho a ser feito. Por favor, continue a doar financeiramente,
pois isso permitirá que o trabalho de reconstrução continue.
● Orar:
o Continue orando individualmente pelos que estão nesse campo, pelos que estão
traumatizados e afetados.
o Organize tempos de oração contínua por Moçambique na sua localização.
● Saiba mais sobre Moçambique: https://geology.com/world/mozambique-satellite-image.shtml.
Então pergunte a Deus qual ação Ele quer que você tome.
● Converse com seu líder sobre a preparação para desastres em seu local e como sua localização
poderia ajudar outras pessoas que poderiam ser afetadas por um desastre local. Ajude a
desenvolver planos contra desastres, onde for necessário.

Moçambique - Encontre Dondo e Beira na costa oeste a leste do Zimbábue
Source: Geology.com
● Se você estiver interessado em oração e comunicação, você pode fazer parte da The Invitation.
Contate-nos em prayer@ywam.org. Precisamos de um administrador/coordenador;
fotógrafos/videomakers; pesquisadores; e tradutores para francês e indonésio.
● Compartilhe em: facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um comentário
sobre como você orou.
● Acesse twitter.com; procure por #praywithywam e twite 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.

Preparando-se para orar pelo grupo de pessoas uigures
Crédito da foto: Jocum Chiang Rai, Tailândia (Matthew Thompson)
Como oramos
Maio de 2019 - JOCUM o povo Uyghur
● Jocum Chiang Rai, Tailândia postou a foto acima no Facebook e forneceu um
relatório de como eles oraram. Uma de suas orações era que o evangelho avançasse
nos campos - como Paulo influenciando prisioneiros, guardas, visitantes e a casa de
César durante seus dois anos em cadeias. Eles também fizeram referência a Êxodo 2:
23-24 e 3: 7-8;
● Salmo 146 e 1 Coríntios 10: 4-5.
● JOCUM Harvest City, Otukpo, Nigéria orou e relatou: “Agradecemos a Deus por nos envolver
na oração pelo povo Uyghur. Sentimos o Senhor nos lembrando que ele é capaz de fazer o
impossível. Ele é o Senhor que faz córregos em lugares desertos. Ele é capaz de transformar
o coração dos comunistas que dirigem esses campos de detenção para Si. Fomos
encorajados enquanto continuamos a orar! ”
● JOCUM Dunham, Quebec, Canadá, relatou que eles foram para um porão escuro,
frio e úmido, e se identificaram com aqueles que vivem na escuridão e na opressão.
Com cada oração, acendemos uma vela representando a esperança e a luz que
Deus quer lhes trazer. Foi ótimo engajar nossos sentidos e aumentou a paixão de
orar pelo povo Uyghur! Eles também continuaram orando desde o nosso dia global
de oração.

Tópicos futuros:
11 de julho de 2019: Europa Central
8 de agosto de 2019: Tráfico Humano
12 de setembro: O Mundo Hindu

Não perca a 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 “Sign Up”.
● Faça o download de atualizações de oração em um idioma específico. Vá para
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em espanhol, português, coreano ou solicite outros
idiomas.)
● Participe da conversação 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 a 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.

