11 de julho de 2019 – The Invitation
Assunto: Europa Central
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do mundo para orar e ouvir a Deus. Ele está te convidando!

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Mitilene, a maior cidade de Lesbos; Jornada de Fé e
Conflito na Bósnia e Herzegovina; a igreja em Sandanski, Bulgária
Créditos das fotos: Micah Stailey, JOCUM Bósnia Herzegovina, JOCUM Bulgária
Este mês, junte-se à JOCUM em oração por uma parte muito diversa do mundo. Este é um lugar
onde muitos países estão em guerra uns com os outros ou oprimem-se mutuamente. É um lugar
onde o catolicismo, o islamismo e os ortodoxos se encontram. Ore conosco pela Europa Central e
pelo trabalho da JOCUM ali.
A área de atuação da JOCUM na Europa Central é constituída por 16 países: Albânia, Bósnia e
Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Grécia, Hungria, Kosovo, Moldávia, Montenegro,
Macedónia do Norte, Polônia, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia, com uma população
combinada de mais de 130 milhões de pessoas. No momento a JOCUM tem cerca de 250 obreiros
em tempo integral trabalhando na região, com quase metade deles trabalhando na Romênia.
Há muita divisão e desunião nesses países e entre eles. A palavra “balcanizar”, que leva o nome da
Península dos Balcãs onde muitos países da Europa Central estão, significa “dividir (uma região ou
corpo) em estados ou grupos menores mutuamente hostis”. Nosso maior mandato como JOCUM na
Europa Central é ir contra essa propensão de dividir e, em vez disso, reconciliar e trabalhar juntos,
em união, dentro dos diversos países e através de suas fronteiras.

Outras questões importantes na Europa Central incluem o modo de pensar pós-comunista que
prevalece na área; o tráfico humano que acontece devido ao elevado número de jovens que
procuram melhores condições econômicas através da migração; um intenso fluxo de refugiados
querendo alcançar os países mais ricos da União Europeia que, em vez disso, se encontram em
campos incapazes de alcançar “a terra prometida”; e a discriminação dos povos ciganos.
Pedimos que você participe do dia global de oração da JOCUM, chamado The Invitation [“O
Convite”], que acontece este mês, e ore pela Europa Central. Você é especialmente convidado a
orar durante o nosso dia de oração, 11 de julho. Se tiver apenas alguns momentos para orar,
pedimos que ore por unidade e reconciliação nessas nações e entre elas. Ore também pelos que
estão perdidos, marginalizados e vitimizados na Europa Central. Nós gostaríamos muito de receber
notícias suas sobre como você orou. Você pode nos enviar um e-mail pelo endereço
prayer@ywam.org.

Mapa de bases na Europa central
Crédito de Design: Matthew McCaigue

Prepare-se para orar:
Se estiver orando com um grupo, considere esta atividade como uma forma de se concentrar na
Europa Central. Você precisará preparar:
1. Um poster grande com um mapa desenhado à mão usando a figura acima como referência para
uso do grupo ou uma impressão em preto e branco para cada participante com uma silhueta do
mapa da região. (Você pode até clicar na foto acima, salvá-la como imagem e imprimir em uma
página inteira para cada participante.)
2. Uma seleção de imagens aleatórias, pré-cortadas de revistas (estas podem incluir paisagens,
objetos, pessoas sozinhas ou em grupos - evite qualquer coisa com muita escrita). Espalhe as
imagens sobre uma mesa para que elas possam ser vistas facilmente.
3. Tesoura e cola.

Sample Collage

Créditos das fotos: Miranda Heathcote
Antes de olhar para as imagens, lembre a todos que essa é uma forma de preparar nossos corações
para ouvir os desejos de Deus para a região. Cada um deve então escolher quatro a oito dessas
imagens que chamem mais a atenção. Eles talvez notem essas imagens em particular porque se
sentem atraídos por um aspecto de beleza, paz, conexão ou abundância. Ou podem notar uma
imagem que os repele porque retrata um elemento de desordem, medo ou escassez. Resista ao
desejo de pensar demais no exercício, ou tentar "criar sentido". Todos devem apenas escolher
imagens que chamem sua atenção.
Em espírito de oração, ouvindo Deus e prestando atenção nos próprios sentimentos, esperem
alguns minutos para que as pessoas tenham tempo de colar suas imagens no mapa. Elas podem

querer organizá-las ao longo das fronteiras entre as nações ou em nações específicas. Isso não
precisa tomar muito tempo.
Finalmente, reserve algum tempo para que as pessoas possam refletir sobre a colagem que criaram.
Eles podem fazer isso em pares. Esteja aberto à possibilidade de que Deus possa usar as imagens,
ou a forma como foram arranjadas, para falar com as pessoas enquanto elas se movem em oração.
Em vez de tentar explicar ou fazer as imagens significarem algo, simplesmente estejam sensíveis a
como elas podem refletir, de alguma forma, o coração de Deus para as pessoas da Europa Central.
Tenha essa mente esse entendimento dos anseios de Deus pela região quando forem orar.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: obreiros da JOCUM na Grécia; Encontro de Obreiros
da JOCUM Romênia; Encontro de Obreiros da JOCUM na Europa Central; Jovens missionários da
Alemanha, Polônia, EUA e Egito se reúnem em Varsóvia
Créditos das fotos: JOCUM Grécia, JOCUM Romênia, JOCUM EC, JOCUM Polônia

Ore pela Europa Central:
• Ore por um espírito de unidade e reconciliação entre as nações da Europa Central.
• Ore para que o evangelho do Reino seja pregado e demonstrado de maneiras práticas para
trazer avivamento e engajamento entre os jovens que estão procurando uma alternativa
válida.
• Ore por maneiras de impactar as nações, para que a migração para o Ocidente não seja vista
como a única alternativa, mas que os jovens queiram ficar em seus países de origem e fazer a
diferença lá.
• Ore por aqueles que forem pegos na rede de tráfico humano, que eles possam sair e
encontrar ajuda e cura. Mais de um milhão de pessoas trabalham na multi-bilionária indústria
do sexo comercial na Europa. Muitos foram traficados da Europa Central e Oriental e são
estigmatizados, isolados e presos. Pedimos que orem por sua liberdade, novas oportunidades
para um trabalho digno e seguro e pessoas comprometidas que irão ajudá-los a começar uma
nova vida.
• Ore pelos refugiados na Europa Central, e que especialmente aqueles que vêm de um
contexto muçulmano encontrem Jesus enquanto estiverem nessas situações de crise.
• Ore para que a comunidade cigana marginalizada se levante e assuma o seu lugar na
sociedade, para que possam ter impacto não só na sua própria comunidade, mas também nas
nações onde vivem.
• Louve a Deus pelo aumento no número de obreiros da JOCUM na Europa Central nos últimos
anos!

E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Lucas 10:2 (ARA)
•

Ore por mais trabalhadores - há uma necessidade real em nossa região e muito poucos
trabalhadores. Na verdade, há dois países, Montenegro e Moldávia, onde não há a presença da
JOCUM em tempo integral. Há também outros quatro países com menos de cinco obreiros:
Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Macedônia. Ore especialmente pela Eslovênia, que
até este ano não tinha nenhuma presença da JOCUM!

Da esquerda para a direita: Prático com ciganos na Albânia; Conferência de jovens na Albânia
Créditos das fotos: YWAM Elbasan, YWAM Albania
Faça parte
•
•

•

Vá mais fundo. Leia: https://www.goodreads.com/book/show/33690.Balkan_Ghosts
Refugiados: Estamos fazendo um chamado para todos os homens! Estamos trabalhando
principalmente com homens muçulmanos e há um limite para o alcance do ministério entre
gêneros. Pedimos que orem para que homens se juntem às nossas escolas e ao ministério de
longo prazo. É um caso real de a colheita estar madura, mas não termos trabalhadores
suficientes que possam ministrar especificamente a esses homens. Entre em contato com
info@ywamlesvos.com para obter mais informações sobre os programas, a escola e as
oportunidades de longo prazo que oferecemos.
o https://www.ywamlesvos.com/
o https://www.ywamgreece.org/athens
o https://www.ywamgreece.org/thessaloniki
Tráfico:
o Considere essa história real:
▪ O pai de Adri * fazia parte da indústria do sexo e disse a ela desde bem nova que
ela cresceria e se tornaria uma prostituta. Infelizmente, sua previsão se tornou
verdadeira e Adri foi traficada na adolescência para ser explorada para o sexo. Ela
é uma das milhares de mulheres que se tornaram vulneráveis devido à pobreza e
abuso e foram exploradas na indústria multibilionária do sexo comercial na
Europa.
o Venha nos ajudar a ministrar a essas mulheres presas na armadilha do tráfico humano. A
HOPE DIES LAST é um ministério de justiça que busca alcançar de forma criativa pessoas
traficadas, marginalizadas e exploradas. Essa organização cria mídia para organizações
com poucos recursos e abordam as causas do tráfico de pessoas e da exploração sexual.

A Hope Dies Last atua em toda a Europa Central e tem sua base em Budapeste, na
Hungria. https://www.hopedieslast.org/

ETED de Língua de Sinais na JOCUM Constanta, na Romênia
•
•

•

•

Jovens: Venha para qualquer uma das nossas bases da JOCUM Europa Central e ajudem-nos a
impactar essas nações através do impacto na próxima geração! http://www.ywamce.com
Ciganos: Temos muitas bases trabalhando entre os ciganos. Entre elas estão a JOCUM Bulgária, a
JOCUM Elbasan, na Albânia, JOCUM Constanta, JOCUM Croaiva, Restore Ministries Prod e ELS
Ministry Cluj na Romênia. Entre em contato com esses ministérios para obter mais informações
sobre como eles estão impactando os ciganos na nossa região. http://www.ywamce.com
Católicos: Entre em contato com a JOCUM Eslováquia para ir e aprender a ministrar no mundo
católico. A equipe da JOCUM na Eslováquia tem sido metade católica e metade protestante nos
últimos 18 anos. https://www.ywam.sk/en/
Aprenda mais através de vídeos e aulas online:
o JOCUM Croatia: https://vimeo.com/138183916?ref=em-share
o Prático da vida noturna de verão na JOCUM Constanta, Romênia: https://youtu.be/N8vUBggdM8
o JOCUM Eslováquia: https://www.youtube.com/watch?v=7tm9zg-TIZQ
o Loren Cunningham entrevista Ad de Bruin sobre como engajar as esferas de influência:
https://www.youtube.com/watch?v=qixWyr99y08
o Slovênia (sobre o clima spiritual no país - não foi produzido pela JOCUM):
https://vimeo.com/338605562
o JOCUM Craiova
▪ Projeto de alfabetização entre os ciganos e campanha para levantar dinheiro para
a compra de um contêiner https://www.youtube.com/watch?v=QUmgmuS4jHU
▪ Sobre a base e a necessidade de uma van
https://www.youtube.com/watch?v=4oCImBzP9Ns

Traficadas!
Créditos das fotos: Hope Dies Last
•

•
•

•

Se você tiver interesse em oração e comunicação, você pode fazer parte da The Invitation. Entre
em contato conosco pelo e-mail prayer@ywam.org . Precisamos de um
administrador/coordenador; fotógrafos/videomakers; pesquisadores; e tradutores para o
francês e o indonésio.
Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e poste um comentário
sobre como você orou.
Entre no twitter.com; procure por #praywithywam e tuite sobre o seu tempo de oração ou
poste uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar a hashtag
#praywithywam.
Envie um email para prayer@ywam.org contando como você orou e o que Deus revelou para
você.

Como Oramos
Junho 2019 – Moçambique
• JOCUM Diriamba, na Nicarágua, orou e sentiu que Deus lhes deu palavras, incluindo
versículos de 1 Reis, Filipenses, Josué, Joel e Gênesis. Eles perceberam que Deus enviou
corvos para alimentar Elias e pediram por algo semelhante para Moçambique. Eles sentiram
que Deus deseja que as pessoas sejam curadas internamente.
• Várias pessoas postaram no Facebook e compartilharam o convite para orar por
Moçambique 93 vezes. Uma pediu por bênçãos para a JOCUM e o povo de Moçambique,
outra agradeceu ao Senhor por aqueles que irão, outra agradeceu ao Senhor por prover
ajuda e outra compartilhou Jeremias 29:11.
• Um jovem de Goma, na República Democrática do Congo, relatou que orou e sentiu que
Deus daria esperança às pessoas.

Assuntos Futuros:
8 de Agosto, 2019: Tráfico Humano
12 de Setembro: Mundo Hindu

●
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Não perca The Invitation:
Inscreva-se para receber atualizações de oração. Visite ywam.org, encontre a caixa “Stay
connected” (“Mantenha-se conectado”) na página inicial, insira seu endereço de e-mail e clique em
“Sign Up” (“Inscreva-se”).
Faça o download de atualizações de oração em um idioma específico. Visite
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em espanhol, português e coreano, ou solicite
outros idiomas.)
Participe da conversa sobre como Deus está liderando esses momentos de oração. Comente na
página do Facebook na segunda quinta-feira do mês na página facebook.com/youthwithamission ou
no Twitter @ywam, com a hashtag #praywithywam. Você também pode postar uma foto no
Instagram e usar a mesma hashtag, #praywithywam.
Agora você pode ouvir The Invitation em formato de 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 na JOCUM, entre em
contato conosco: prayer@ywam.org.
.

