
 

 

8 de Outubro de 2020 – O Convite 

Tópico: Os 60 anos da JOCUM 

 

 Junte-se aos Jocumeiros de todo o mundo para orar e ouvir de Deus. Ele está te convidando! 

  

Este é o 60º ano da JOCUM, e estamos celebrando! Junte-se a nós neste mês para o dia de oração da 

JOCUM, chamado The Invitation, na quinta-feira, 8 de outubro. 

 Nossa história começou quando Deus falou com Loren Cunningham, co-fundador da 

JOCUM, através de uma visão de ondas de jovens indo para as nações. Nós somos alguns desses 

jovens. Nossas vidas foram mudadas por conta de como Deus encontrou Loren no final dos anos 50 

e depois levou Loren e Darlene Cunningham a fundar a JOCUM. Ao refletirmos sobre Deus falando 

com Loren como Ele o fez, percebemos que esse momento tem paralelos significativos com outros 

momentos ao longo da história, momentos em que Deus interveio para compartilhar Seu coração e 

Seus propósitos para o mundo. De fato, chegamos à conclusão de que a visão que Loren viu, este 

encontro inesperado, foi um pacto fundacional, definidor de destino, iniciado por Deus para o 

nascimento de um novo movimento missionário. 

 Reserve alguns momentos para orar em agradecimento a Deus por Suas obras que Ele tem 

feito através de JOCUM. 

 

E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". No mesmo instante eles 

deixaram as suas redes e o seguiram. Marcos 1:17,18 

Primeiro prático da JOCUM – Samoa, 1965 



 

 

 

 Uma nota especial sobre a The Invitation: este mês também marca o aniversário de cinco anos 

da The Invitation. Agradecemos a todos que tornaram isto possível através da participação na oração, 

reunindo outras pessoas para orar, fornecendo informações sobre a oração, traduzindo o conteúdo e 

dando ajuda administrativa e de liderança. Se você tiver algum feedback ou sugestões para nós, envie 

um e-mail para prayer@ywam.org. Informe-nos: Você utiliza a seção “Prepare-se para orar”? O que 

você mais gosta na “The Invitation”? O que você gostaria de ver melhorado? 

 

Prepare-se para orar: 

 Em grupo ou individualmente, peça ao Espírito Santo para lembrá-lo de tudo o que há para 

celebrar com o 60º aniversário da JOCUM. Após um tempo apropriado, faça uma lista de tudo o que 

Deus lhe revelou. O que Ele revelou? Pessoas? Ministérios? Eventos? Nações? Redenção? Salvação? 

Graça? Misericórdia? 

 Tome tempo para celebrar e estar cheio de gratidão pelo que Deus iniciou e fez passar durante 

estes últimos 60 anos. 

 

 

Ore pela JOCUM: 

• Agradeça a Deus por sua liderança fiel e graciosa durante estes 60 anos de JOCUM. 

• Agradeça a Deus também por sustentar Loren e Darlene Cunningham e outros líderes que 

caminharam em obediência e foram fiéis à visão de Deus. 

• Agradeça Deus por aqueles que fielmente oraram, apoiaram e investiram financeiramente na 

JOCUM e em Jocumeiros de várias maneiras ao longo destes 60 anos. Orem para que eles sejam 

abençoados, encorajados e fortalecidos em sua fé. 

• Agradeça a Deus porque dentro de uma geração, milhões de jovens tiveram suas vidas tocadas 

por Ele, como fruto desta visão das ondas. 

• Expresse gratidão a Deus por cada uma das maneiras que Ele te abençoou pessoalmente através 

da JOCUM. 

• Ore para que Deus fale aos jovens de todo o mundo, da mesma forma que ele falou Ele falou com 

Loren, sobre ir para o mundo inteiro. 

• Ore para que a JOCUM continue a ser uma ponte para que milhões de jovens se envolvam como 

missionários. 

Equipe de Evangelismo do Extremo Oriente – Prático em Campo 

de Refugiados. Hong Kong, 1980. 



 

 

• Ore para que Jocumeiros de todo o mundo continuem fiéis a Deus e caminhem em obediência, 

fé, humildade e coragem nesta década que se inicia. 

 
As Quatro Palavras do Legado da JOCUM: (da esquerda para a direita) A visão das ondas; As setes esferas 

de influência; A Carta Magna Cristã; O Fim da Pobreza Bíblica 

Crédito fotográfico: David Cole 

 

Tome iniciativa: 

• Contate aqueles que investiram em oração, amizade e apoio financeiro ao longo do tempo em que 

você fez parte da JOCUM e encoraje-os e abençoe-os da maneira como Deus lhe mostrar. 

• Planeje e organize uma celebração on-line ou presencial pelos 60 anos da JOCUM, de acordo 

com sua situação atual. 

• Confira o site da JOCUM.org recentemente repaginado. No menu, escolha a opção “Para 

jocumeiros” e familiarize-se com a Visão, Valores, Pactos e Palavras de Legado da JOCUM. 

• Leia/releia: "Pode falar Senhor… Estou te ouvindo", por Loren Cunningham com Janice Rogers, 

Editora Betânia. 

• Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e acrescente um comentário 

sobre como você orou. 

• Acesse o twitter.com; procure por #praywithywam e tweet sobre seu tempo de oração/poste 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-nos como você orou e o que Deus lhe 

revelou. 

 

Como oramos – setembro 2020, Iniciativa Global de Oração da JOCUM: 

• Cerca de 4.000 líderes e localidades da JOCUM (missionários com 220 tipos diferentes de 

passaportes) conectados presencialmente e on-line em torno dos quatro temas: Lembrar, 

Arrepender, Realinhar e Liberar. Muitos jejuaram e oraram em diferentes momentos ao longo do 

mês. 

• John Dawson, um dos anciãos da JOCUM, refletiu sobre o Salmo 81 e a história de Gideão. Ele 

também observou “Há um intenso lamento na terra. Neste tempo sou lembrado que nossa 

verdadeira vocação é mais profunda do que a cura das nações. É a cura do coração de Deus”. 

• Vários jovens líderes da JOCUM observaram que o coronavírus poderia ser um momento 

decisivo para sua geração. Muitos esperavam avanços significativos antes da pandemia, mas 

agora vêem o "avanço" sob uma perspetiva diferente. 

 

 

 



 

 

• Recebido da mãe de uma jovem que completou uma ETED da JOCUM há vários anos: “Minha 

filha estava se rebelando em relação a verdade e a nossa família quando ela se inscreveu para 

fazer sua ETED. Na metade da ETED, meu marido recebeu um telefonema dela pedindo perdão! 

Suas correntes haviam sido quebradas e agora vemos os frutos em sua vida. Obrigado Senhor e 

obrigado JOCUM!” 

• A outro foi dado Esdras 9 para estudar e orar. E orou: “Quebremos verdadeiramente nosso 

orgulho espiritual para ouvir o que o Espírito está realmente dizendo às igrejas hoje e resistamos 

ao diabo em todos os seus vários esquemas a cada instante”. 

• E a outro foi dado 2 Coríntios 1:10-11 para compartilhar com a família da JOCUM. 

• Um líder da JOCUM observou que Deus colocou em seu coração, mais do que nunca, a oração 

pelo reavivamento do Camboja. 

 

Tópicos futuros: 

12 de novembro: Haiti 

10 de dezembro: Cuidado com a criação 

14 de janeiro: Budismo 

 

Não perca a The Invitation: 

• Inscreva-se para atualizações de oração. Visite ywam.org, encontre a opção “Stay Connected” na 

página inicial, coloque seu endereço de e-mail e clique em “Sign Up”. 

• Baixe atualizações de orações em um idioma específico. Visite ywam.org/theinvitation. 

(Atualmente disponível em espanhol, português, coreano, indonésio, francês, tailandês, hindi ou 

solicite outros idiomas). 

• Junte-se à conversa sobre como Deus está conduzindo estes tempos de oração. Comente na página 

do Facebook na segunda quinta-feira, no facebook.com/youthwithamission, ou no Twitter 

@ywam, hashtag #praywithywam. Você também pode publicar uma foto no Instagram e usar a 

mesma hashtag, #praywithywam. 

• Agora você pode ouvir O Convite como podcast. Para se inscrever ou ouvir episódios passados, 

acesse: ywampodcast.net/prayer. 

• Se você sentir Deus lhe dando uma palavra ou direção para a oração na JOCUM, por favor, entre 

em contato conosco: prayer@ywam.org. 

 
 

http://ywampodcast.net/prayer
mailto:prayer@ywam.org

