Oito de Agosto, 2019 – The Invitation
Tópico: 21 Dias de jejum e oração pela Universidade das Nações
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do mundo em oração e em ouvir de Deus. Ele está te convidando!

Da esquerda para a direita: JOCUM Lausanne; Formatura da Universidade das Nações.
Créditos Fotográficos: JOCUM Lausanne, Emily Ranquist
Este ano, a JOCUM está celebrando 50 anos de treinamento. Tudo começou com um pequeno
grupo de jovens adultos estudando evangelismo em Lausanne, Suíça. Este ano a JOCUM separou um
tempo para relembrar, orar e olhar para o futuro do treinamento em JOCUM, que cresceu se
tornando uma universidade global chamada Universidade das Nações. Por favor, participe conosco
no dia 8 de agosto, do dia global de oração em JOCUM, chamado The Invitation (O Convite) Orando
pelo treinamento em JOCUM.

Este dia também é o pontapé inicial para os 21 dias de oração e jejum pela Universidade das Nações
que será dos dias 8 a 28 de agosto. Será um tempo para, buscarmos a Deus juntos como família
ministerial, esperar n’Ele e orar pelo que Ele tem nos mostrado. Nós acreditamos que o Senhor está
nos guiando em um tempo de transição e um tempo de se aprofundar n’Ele para Seus propósitos
para a Universidade das Nações. Cremos que a sua oração irá prover uma proteção e preparação
para que o Espirito Santo nos direcione para esta fase de crescimento e multiplicação.
Por favor acesse o guia simples, que trará o foco diário de oração neste link:
(http://hwcdn.libsyn.com/p/0/c/4/0c41bad60d287fca/21_Days_of_Prayer_and_Fasting_2019.pdf?c_i
d=47740064&cs_id=47740064&expiration=1563889257&hwt=8207060723128ac0fe396e85a5edaaa
4 – também disponível em português) Nós encorajamos sua família, ministérios e equipes a

participar deste tempo, abrindo mão de algum tipo de indulgência normal como alimentação ou
mídia, e buscar a Deus Juntos. Juntos vamos orar e jejuar e olhar para alguns de nossos alicerces na
Universidade das Nações e olhar para o Senhor para seu direcionamento e liderança para o futuro.
Se você somente tem alguns momentos para orar, por favor ore para que todos envolvidos em
treinamento em JOCUM recebam direção e que o Senhor os lidere para o futuro.
Obrigado por ser guiado pelo Senhor a participar disto. Adoraríamos receber histórias de como você
orou em nosso e-mail: prayer@ywam.org.

Prepare-se para orar:
A prática espiritual do jejum tem sido interpretada de várias maneiras em diferentes tradições
Cristãs. O propósito das orientações deste mês não é ditar a maneira que você escolhe jejuar, mas
sim através de jejum estamos deliberadamente pegando nossa fome física ou emocional, e voltando
nossos corações para as coisas de Deus. Isto é, pegamos este aumento da fome natural, e
permitimos que isto se torne um incentivo que volta nossa atenção e as intenções dos nossos
corações para Deus.
Durante os 21 dias abrangidos pelo guia de oração deste mês, você poderá escolher jejuar da
maneira que sentir o Espirito Santo te tocar. Será uma resposta pessoal. O Espirito Santo conhece
nossos apetites individuais e que tipo de jejum é o melhor para nós. Você pode também optar por
um jejum coletivo com sua comunidade ou equipe.

— Você pode escolher fazer o jejum de uma refeição por dia, ou em determinados dias durante
estes 21 dias. Estes momentos de refeição podem então ser destinados à oração.
— Você pode escolher jejuar por um dia inteiro, ou por determinados dias durante as 3 semanas,
novamente, estes dias podem se tornar tempos especiais com foco em oração.
— Você pode optar por refeições simples no decorrer das 3 semanas, escolhendo não comer carne,
doces, ou comidas fortes, por exemplo.
— Você pode escolher se desconectar das redes sociais, ou outro entretenimento por 3 semanas.

— Você pode escolher evitar durante as 3 semanas todo tipo compra que não seja absolutamente
necessária.
A Ideia é que durante o período de jejum, quando sua atenção for atraída para seu desejo por
comida, ou doces, ou por entretenimento e distrações, que você pause e reflita:
Até que ponto sua fome por Deus e seu bom futuro excede sua fome por estas satisfações
passageiras?
De que forma este apetite por algo temporário pode te lembrar a voltar se para Deus e se tornar em
anseio por Ele?
Quando tiverem uma oportunidade de se reunir em grupo, reflitam juntos nas formas que Deus tem
aprofundado seu desejo para que Seus propósitos sejam cumpridos durante seu engajamento em
jejum.

Ministério de JOCUM em Hong Kong
Créditos Fotográficos: JOCUM Tuen Mun, Hong Kong
Ore pela Universidade das Nações:
● Louve a Deus por sua visão por criar e sustentar a Universidade das Nações de JOCUM.
● Ore pela Quinquagésima celebração em Lausanne de 30 de agosto a 2 de setembro. Ore para
que Deus prepare os corações daqueles que irão participar e pela Família JOCUMeira que não
puder comparecer. Para que Deus fale com todos.
● Ore por liderança e revelação de Deus em oração durante estes próximos 21 dias.
● Ore pelas estratégias de Deus para os programas de treinamento de JOCUM para esta nova
temporada. Peça para que Deus revele profundamente a JOCUM Seu entendimento e coração
para treinamento e discipulado.

● Ore para que os alicerces que modelaram a Universidade das Nações continuem firmes à
medida que construímos e multiplicamos geograficamente para todas as esferas da sociedade e
em todos os aspectos da grande comissão.
● Ore por estruturas apropriadas para este tempo de crescimento da Universidade das Nações.
● Ore para que o Espirito Santo nos ensine Seu caminho afrente, e que nos ensine Suas estratégias
para desenvolvimento.
● Ore para que todo o nosso treinamento e ensino seja cheio da compaixão de Jesus.
(Marcos 6:34).

Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como
ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes
Marcos 6:34 (NAA)
● Ore por lideranças efetivas e servas em cada escola, cada campus, e cada ministério associado
com nossos campis.
● Ore por revelação da visão de Deus para formas de ensino, gerenciamento, comunicação e
trabalho em comunidade.
● Peça para que Deus dê resguardo para que a Universidade das Nações floresça local e
globalmente nas próximas gerações.
● Ore por discernimento para novos cursos de treinamento e pelo envio de obreiros da sua
localidade.
● Ore por padrões de excelência e pelo favor de Deus.
● Ore pelas ETEDs em sua região.
● Ore por maior capacidade para treinar pessoas de todas as partes para ir a todas as partes.
● Ore para que cada campis da Universidade das Nações sejam um recurso educacional para as
nações.
● Ore para que todas as gerações continuem a servir e treinar juntos em todos os níveis, em honra
em amor e nos princípios bíblicos.
● Ore por uma onda nova de oração.

Distribuição de Bíblias na Tailândia.
Créditos Fotográficos: YWAM Together 2018
Aja
● Baixe o 21 Dias de Oração & Jejum pela Universidade das Nações e organize atividades de
oração e jejum para a sua localidade:
http://hwcdn.libsyn.com/p/0/c/4/0c41bad60d287fca/21_Days_of_Prayer_and_Fasting_2019.pdf?c_id=4
7740064&cs_id=47740064&expiration=1563889257&hwt=8207060723128ac0fe396e85a5edaaa4

● Pondere a maneira que se ora na sua localidade pelas nações e por suas escolas. Defina novas
formas de se assegurar que suas escolas nasçam e sejam mantidas em espirito de oração.
● Reveja recursos chave no legado de JOCUM
o Princípios para Intercessão eficaz de Joy Dawson https://www.ywam.org/customcontent/uploads/2015/08/PrinciplesForEffectiveIntercession-JoyDawson.pdf

o Carta Magna Cristã - https://www.ywam.org/about-us/the-christian-magna-carta/

Aprendendo aquaponia na JOCUM em Colorado.
Créditos Fotográficos: JOCUM Emerge
● Se você tem interesse em oração e comunicação, você pode ser parte da “The invitation”.
Contate-nos em prayer@ywam.org. Precisamos de um administrador/coordenador;
fotógrafos/designers gráficos; pesquisadores; e um tradutor de francês.
● Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um comentário
sobre como você orou.
● Vá para twitter.com; pesquise #praywithywam e tuíte sobre seu tempo de oração/poste uma
foto. Voce também pode postar uma foto no Instagram e usar a mesma hashtag,
#praywithywam.
● Envie um e-mail para prayer@ywam.org nos contando como você orou e o que Deus revelou a
você.

JOCUM King’s Gardens – Pune, India orou pela Europa central. Créditos Fotográficos: Ferdinand
Pakyntein

Como nós oramos
Julho 2019 – Europa Central
● JOCUM King’s Gardens (Jardins do Rei) – Pune, Índia enviou as duas fotos acima de seu
tempo de oração e relataram “sempre temos um tempo poderoso e abençoado quando
participamos do The Invitation, somos muito gratos pelo privilégio.”
● JOCUM Seamill, Escócia orou pela Europa Central e relatou que Deus revelou algo para cada
país e principalmente com relação a Hungria. Pela Hungria eles sentiram um anjo como um
leão rugindo sobre a nação proclamando Seu amor pela nação. Eles também sentiram que
Jesus está lavando os pés da nação, purificando-os de toda condenação e vergonha do
passado. E finalmente das rachaduras de divisão o Senhor vai projetar Sua união do corpo de
Jesus.
Próximos Tópicos:
12 de setembro: Mundo Hindu
10 de outubro: Crianças em Risco
14 de novembro: Tóquio
Não perca o The Invitation:
● Inscreva se para receber notícias de oração. Vá para ywam.org, encontre a caixa “fique Conectado”
na página inicial, coloque seu endereço de e-mail e clique “Inscrever-se.”
● Baixe atualizações de orações em um idioma específico. Vá para ywam.org/theinvitation.
(Atualmente disponível em espanhol, português, coreano e indonésio ou peça por novos 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 com a mesma hashtag
#praywithywam.
● Você pode agora ouvir ao The Invitation em forma de Podcast. Para se inscrever e ouvir os últimos
episódios vá para: ywampodcast.net/prayer.
● Se você receber uma palavra ou direção de Deus para oração em JOCUM, por favor contate-nos:
prayer@ywam.org.

