
 

 

 
14 de Novembro, 2019 – The Invitation  

Tópico: Tóquio  
 

Junte-se aos JOCUMeiros ao redor do Globo em oração para ouvir de Deus. 

Ele está Convidando você! 

      
Tóquio à noite  

Crédito da Foto: Global Sherpa 

Neste mês, convidamos você a se juntar à Família JOCUMeira, enquanto oramos pela maior área 
metropolitana do mundo, a grandiosa área de Tóquio. Pelos padrões mundiais, Tóquio tem tudo, 
entretanto espiritualmente, as 35 milhões de pessoas na área de Tóquio têm encarado muitos 
desafios. 

A lista dos notáveis rankings globais de Tóquio continua subindo a todo vapor. Tóquio ficou em 
primeiro lugar no Global Economic Power Index, foi listada em 2015 como a cidade mais habitável 
do mundo, e em 2017 foi classificada entre as 60 cidades, como a primeira em termos de índice de 
cidades seguras, e Tóquio tem o maior número de empresas da Fortune 500. Tóquio também 
sediará as Olimpíadas de verão em 2020 (24 de julho a 9 de agosto). 



 

 

No entanto, de uma perspectiva espiritual, há desafios para alcançar o povo de Tóquio e do Japão 
em geral. Os japoneses estão imersos em uma cultura que estima honra, harmonia, lealdade e 
longas horas de trabalho. Eles são um grupo de pessoas que valorizam e cuidam daqueles ao seu 
redor. Mas a maioria deles não entende a verdadeira mensagem de Jesus. Estima-se que menos de 
um por cento sejam evangélicos. As religiões nacionais do budismo e xintoísmo estão intimamente 
ligadas à identidade japonesa; portanto, optar por seguir uma religião diferente pode ser entendido 
como rejeitar sua família ou optar por não ser mais japonês. Além disso, acredita-se que há apenas 
um missionário para cada 64.000 pessoas no Japão. Como observa JP Cohern, da JOCUM: "É como 
se uma pessoa fosse encarregada de alcançar um estádio de futebol inteiro!" 

De acordo com a página do Facebook da JOCUM em Tóquio, “a cultura japonesa reflete a cultura do 
Reino. Como cultura, eles amam a gentileza, almejam comunidade e relacionamento. Eles refletem 
a natureza amável da cultura do reino de maneira tão altruísta e, no entanto, ainda não conhecem o 
Rei que refletem”.  

Apesar desses desafios, a página do Facebook da JOCUM Tóquio observa que algo começou a 
mudar em Tóquio. Eles estão testemunhando milagres em público, parece haver um novo nível de 
abertura no coração do povo, as igrejas estão se unindo e se apoiando e pioneiros ministeriais estão 
sendo levantados por toda a nação japonesa. 

Por favor, junte-se a nós neste mês para o dia de oração em JOCUM chamado The Invitation, 
enquanto oramos pelo povo de Tóquio. Se você tiver apenas alguns momentos para orar durante 
The Invitation, na quinta-feira 14 de novembro, ore para que os missionários e cristãos 
experimentem um novo poder em seus ministérios e que Deus abra os corações das pessoas, como 
fez na igreja primitiva. Obrigado por fazer parte da The Invitation. Gostaríamos muito de receber 
histórias suas, sobre como você orou. Você pode enviar um e-mail para  prayer@ywam.org 

 

 
Uma Mulher em Tóquio. 

 Crédito da Foto: JOCUM Tóquio  
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Prepare-se para Orar: 
Em grupo, considere e discuta o campo missionário em Tóquio e no Japão. Considerando que 
menos de um por cento são de cristãos evangélicos, isso representa uma enorme oportunidade com 
muitos desafios. Veja um mapa de Tóquio e / ou Japão. Agora considere e discuta sobre a igreja 
primitiva com base no seu conhecimento do livro de Atos. Como poderia ser um movimento para 
alcançar Tóquio e Japão semelhante ao movimento da igreja primitiva? Em que, eles provavelmente 
seriam diferentes? 
Revise e ore os versículos seguintes que representam o progresso do Evangelho para a igreja 
primitiva, um de cada vez, e, ao fazer isso, peça a Deus para lhe mostrar como eles podem ser 
aplicados a Tóquio.  
Liste os principais pontos que Deus mostrar a respeito de Tóquio e incorpore esses pontos ao orar. 

 
    • Os que aceitaram sua mensagem foram batizados e cerca de três mil foram acrescentados ao seu 
número naquele dia. (Atos 2:41) 
      • Mas muitos que ouviram a mensagem creram, e o número de homens aumentou para cerca de 
cinco mil. (Atos 4: 4) 
      • Então a palavra de Deus se espalhou. O número de discípulos em Jerusalém aumentou 
rapidamente, e um grande número de sacerdotes tornou-se obediente à fé. (Atos 6: 7) 
      • Quando os gentios ouviram isso, ficaram felizes e honraram a palavra do Senhor; e todos que 
foram designados para a vida eterna creram. (Atos 13:48) 
     • Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e cresceram diariamente em número. (Atos 16: 5) 

 

                                                                    Oração em Jocum Tóquio 

Crédito da Foto: Jocum Tóquio 

Ore por Tóquio: 
• Ore para que os japoneses sejam ousados na escolha por Cristo, para a igreja apoiar e cercar 
novos crentes e para que os crentes sejam corajosos em compartilhar sua fé, para que outros 
possam acreditar. 
• Ore para que as pessoas escolham sua identidade em Cristo em detrimento de outras religiões. Ao 
mesmo tempo, ore para que os crentes descubram maneiras de honrar e redimir a cultura 



 

 

japonesa. 
• As expectativas em relação a longas horas de trabalho mantêm as pessoas afastadas de passar um 
tempo de qualidade com sua família e limitam as interações com amigos que poderiam 
compartilhar Jesus com eles. Ore para que o coração das pessoas mude, para que haja maior 
equilíbrio entre trabalho e interações sociais. Ore para que eles tenham tempo para encontrar 
Deus. 
• Ore pelo fortalecimento das famílias, pela fé em Cristo. Orem por um tempo de qualidade um com 
o outro. Ore para que as crianças japonesas sejam ensinadas a seguir seus pais. Ore por 
transformação e sabedoria para os pais. 
• Ore para que Deus libere mais obreiros para vir a Tóquio e Japão e para que outros invistam no 
trabalho do Reino lá. 
Ore pelos trabalhadores no Japão. Geralmente, são necessários anos de relacionamento e amizade 
com os habitantes locais antes que eles aceitem Jesus. Ore por favor e por longanimidade. Ore para 
que eles vejam uma mudança na abertura do povo. 
• Louve a Deus pelos milagres públicos e outras obras que Ele está fazendo em Tóquio. 
• Ore para que missionários de curto prazo venham e evangelizem os jovens. 
• Ore por maior rede de contatos entre igrejas e organizações missionárias. 
• Ore para que as classes altas do Japão sejam receptivas ao evangelho. Ore para que empresários 
cristãos de outros países compartilhem sua fé com os ricos do Japão. 
• Ore pelos aspectos seculares da cultura: 70% afirmam não ter religião, mas muitos ainda seguem 
o budismo que venera os ancestrais e o xintoísmo politeísta. A maioria dos japoneses é secularista. 
Alguns líderes do Japão chamam a nação de "superpotência sem uma bússola moral". Ore para que 
vejam Cristo como seu verdadeiro centro moral. 
• Mais de 30.000 suicídios são cometidos por ano no Japão. Orem por aqueles que enfrentam 
depressão. 
• A prostituição e o bullying na adolescência são um problema entre os jovens. Ore para que os 
cristãos sejam agentes de cura para aqueles que estão sofrendo. 
• Por ter a menor taxa de nascimentos e a maior expectativa de vida do mundo, produziu uma 
grande população de idosos. Ore para que Deus se mova entre os idosos. 
• Orar contra a idolatria nos templos e a adoração dos antepassados em lares, que cegam as 
mentes até dos japoneses "não religiosos" secularistas. 
• Uma forte pressão para se conformar, faz com que os convertidos em Cristo comprometam sua fé 
ou caiam. Metade dos que são batizados deixam suas igrejas dentro de dois ou três anos. Ore para 
que os crentes sejam fortes. 
• Orar contra a forte mentalidade materialista. Apenas 10% acreditam na existência de um Deus 
pessoal. 
• Sokka Gakkai cresceu para 10 milhões de afiliados. Muitas religiões novas começam todos os anos 
com base no ocultismo, na adoração de alienígenas extraterrestres, etc. Ore contra a fortaleza da 
ilusão. 
• A igreja no Japão está fragmentada, mas o recente tsunami e terremoto resultaram em uma 
melhor união entre as igrejas, enquanto trabalhavam juntas para trazer alívio. Ore para que 
continuem se unindo e se tornem uma testemunha poderosa. 
• Ore pelo ministério da JOCUM Tóquio (ywamtokyo.org). Entre outros ministérios, eles têm um 
seminário chamado “Um milhão de luzes”, no qual treinam os crentes japoneses para compartilhar 



 

 

claramente sua fé com sua família e amigos. 
 

 

Beautiful Tokyo; Beautiful People 

Crédito da Foto: Jocum Tóquio 

Tome uma Atitude:   
 

• Entre em contato com a JOCUM Tóquio para aprender sobre oportunidades para você ou sua 
localidade:  http://ywamtokyo.org/  
• Compartilhe o amor de Deus com o povo japonês. Confira este site 
www.kairosprojectjapan.net  para ver mais testemunhos e descobrir como se envolver! 
• Leia a nova postagem no blog da JOCUM em Tóquio: http://ywamtokyo.org/october-update/  
• Aprenda mais sobre ministrar em megacidades. Pergunte a Deus se é isso que Ele tem para 
você. Para mais informações sobre os Ministérios das Cidades de Tóquio e da JOCUM: 
https://www.ywamcity.org/.  
• Pesquise o estado das missões no Japão e pergunte a Deus como Ele gostaria que você 
respondesse : https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-
TEAM.png  
• Entre em contato com um missionário que você conhece em Tóquio ou no Japão. Deixe-o 
compartilhar alguns de seus desafios e as visões que Deus lhes deu. Faça um compromisso de 
orar por e / ou apoiá-los. 
• Mais detalhes sobre o Japão e como orar, podem ser encontrados no livro Operation World 
(https://www.ywampublishing.com/p-382-operation-worldbrthe-definitive-prayer-guide-to-
every-nation.aspx). Considere orar regularmente por Tóquio e / ou pelo Japão. A Operation 
World sugere orar pelo Japão de 25 a 27 de julho de cada ano. Obtenha uma cópia da Operation 
World se você não tiver uma e ore regularmente pelas nações de acordo com o calendário delas. 
• The Invitation está considerando tópicos de oração para 2020. Informe-nos sobre os tópicos 
que estão em seu coração enviando um email para prayer@ywam.org . 

http://ywamtokyo.org/
http://www.kairosprojectjapan.net/
http://ywamtokyo.org/october-update/
https://www.ywamcity.org/
https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-TEAM.png
https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-TEAM.png
mailto:prayer@ywam.org


 

 

 

Tóquio Wallpapers 

Créditos da Foto: wonderfulengineering.com  

• Se você estiver interessado em oração e comunicação, pode fazer parte do convite. Entre em 
contato conosco em prayer@ywam.org.  Precisamos de um administrador / coordenador; 
fotógrafos / videógrafos; e pesquisadores. 

• Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, publique uma foto e adicione um 
comentário sobre como você orou. 

• Vá para twitter.com; procure por #praywithywam e twite sobre o seu tempo de oração / 
publique uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar a mesma hashtag, 
#praywithywam.  

• Envie um e-mail para prayer@ywam.org  informando como você orou e o que Deus revelou a 
você. 

 
Como Oramos  

 Outubro 2019 - Crianças em risco 
• A postagem da JOCUM no Facebook para The Invitation foi compartilhada 119 vezes.  

Muitos indicaram que estavam se unindo em oração.  
Uma pessoa encorajou as pessoas a apoiar e orar pela JOCUM. 

 
 

Tópicos futuros: 
12 de dezembro: Iêmen 

Série: Princípios Espirituais dos Primeiros dias da JOCUM 
9 de janeiro: Senhorio de Cristo (Darlene Cunningham) 

13 de fevereiro: Viver Santo (Lynn Green) 
12 de março: Temor do Senhor (Maureen Menard) 
9 de abril: Em busca de Deus (Loren Cunningham) 
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Monte Fuji 

Crédito da Foto: JOCUM Tóquio  

Não perca a The Invitation: 
● Inscreva-se para receber atualizações de oração. Vá para ywam.org, encontre a caixa "Fique 
conectado”, na página inicial, insira seu endereço de e-mail e clique em "Inscreva-se". 
● Faça o download das atualizações de oração em um idioma específico. Vá para 
ywam.org/theinvitation.  (Atualmente disponível em espanhol, português, coreano, indonésio, 
francês ou solicite outros idiomas.) 
● Participe da conversa sobre como Deus está liderando nesses momentos 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 The Invitation como um podcast. Para se inscrever ou ouvir os 
episódios anteriores, acesse: ywampodcast.net/prayer.  
● Se você sentir Deus dando uma palavra ou orientação para a oração da JOCUM, entre em 
contato conosco: prayer@ywam.org. 
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