
 

 

 
12 de Novembro de 2020 – O Convite 

Tópico: Haiti 

 

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

 

 
Terra de lindas montanhas e um lindo povo. 

Crédito das fotos (da esquerda para a direita): JOCUM Porto Príncipe, Ministério de Futebol da JOCUM 

 

 Outrora conhecido como a "Pérola das Antilhas" por causa de seus recursos e beleza natural, 

o Haiti é agora conhecido como o país mais pobre do Hemisfério Ocidental. Em seus primeiros tem-

pos coloniais o Haiti era líder na produção de açúcar, café, anil, cacau e algodão. O Haiti também 

fora chamado de terra de lindas montanhas e lindo povo. Hoje o Haiti é marcado pela instabilidade 

política e corrupção, turbulência civil, crime e pobreza extrema. Dos 11,4 milhões de pessoas que 

vivem no Haiti, estima-se que em 2019 o haitiano comum vivia com US$ 2,18 por dia (www.world-

bank.org). 

 A JOCUM está presente há 34 anos no Haiti. Hoje temos centros de operações em Porto 

Príncipe, Saint Marc, Les Cayes, The Cap-Haitian, e Port de Paix (novo no próximo ano). 

 Por favor, junte-se a nós para o dia de oração da JOCUM chamado The Invitation, enquanto 

oramos pelo Haiti. Se você tiver apenas alguns momentos para orar, peça a Deus que redima o povo 

do Haiti através de um mover do Espírito Santo e através de relacionamentos pessoais com Cristo. 

Ore pela remoção dos males sistêmicos que detêm esta nação. 



 

 

 
Haiti – Crédito da foto: www.worldometers.info 

 

Prepare-se para orar: 

 Observe o que lhe vem à mente quando você pensa no Haiti. Anote as palavras que você 

pensar. 

 Agora pense em Deus e no povo haitiano. Consulte a citação abaixo. Faça anotações sobre 

como Deus vê o povo e como Ele pode descrevê-lo. 

 Opcional: Faça uma busca por imagens do Haiti e percorra as imagens antes de orar. Você 

também pode encontrar imagens do povo haitiano e imprimi-las/cortá-las. Faça uma colagem para 

usar durante este tempo de oração. 

 Inicie seu tempo de oração pensando no povo haitiano como você acredita que Deus o faria. 

“A paisagem do Haiti é a natureza exibindo sua beleza e o povo do Haiti é Deus exibindo sua bela 

imagem para o mundo”. – Professor James Small da União Mundial da Diáspora Africana 

 

 
Tempo de oração em JOCUM Saint Marc. – Crédito da foto: JOCUM Saint Marc 

 

Ore pelo Haiti: 

http://www.worldometers.info/


 

 

• Peça a Deus que redima o povo do Haiti através de um mover do Espírito Santo e através de 

relacionamentos pessoais com Cristo. Ore por um avivamento. 

• Ore para que aqueles que se dizem “cristãos” se afastem de práticas ímpias como o vodu. 

• Ore pela remoção dos males sistêmicos que detêm esta nação. 

• Reze pelas famílias, pois elas são as que mais sofrem. A turbulência civil impede que as pessoas 

ganhem o pouco que podem. 

• Ore pelas escolas enquanto elas tentam abrir e educar apesar da violência. 

• Ore para que uma luz brilhe em áreas corruptas do país. Há dois anos o Haiti vem sofrendo com 

a turbulência civil e isso tem causado um grande impacto na família haitiana comum. Essa turbu-

lência se deve principalmente a corrupção no governo e nos negócios em operação. Ore por líde-

res piedosos no governo e nos negócios. 

• Ore por sabedoria para os jocumeiros e líderes haitianos enquanto o Haiti navega nestes tempos 

de COVID-19. Muitos haitianos não podem ficar em quarentena por causa da necessidade de 

trabalhar, e muitos não têm uma situação de vida que lhes permita se distanciar efetivamente. 

• Ore pela estabilidade política, pois o Haiti tem vivido uma espécie de turbulência política desde 

2018. Há uma oposição ao atual presidente e ela é bem financiada. No seu pior momento, essa 

turbulência fez com que as pessoas ficassem presas em suas casas, impossibilitadas de viajar, 

porque bandidos pagos tomariam o controle da rodovia principal. Isto levou à incapacidade de 

distribuir mercadorias fora da capital, causando aumentos extremos de preços. 

• Ore por aceitação dos jovens dentro da igreja. Um dos focos dentro da JOCUM é a geração mais 

jovem e seu desejo de auto-expressão (roupas, cabelo, etc.), porém, eles são incapacitados de 

serem ativos na igreja. Ore para que as igrejas permitam que os jovens sejam aceitos como eles 

são. 

• Ore pela nossa família da JOCUM lá, pois há uma grande luta financeira para continuarem ope-

rando durante estes tempos. Não é possível receber equipes de prático devido a advertências de 

perigo para viagens. Ore para que haja finanças para atender ao mínimo de despesas operacionais 

mensais para todas as atividades da JOCUM. Ore por criatividade e sabedoria enquanto jocumei-

ros trabalham para levantar fundos, e para que Deus traga pessoas que estão dispostas a serem 

parceiras ativas dos obreiros da JOCUM no país. 

• Os centros da JOCUM tiveram que ser flexíveis como resultado da COVID-19. Ore por sabedoria 

e criatividade enquanto os líderes definem estratégias. Ore por unidade e amizades duradouras 

entre as pessoas nos vários centros. Ore para que haja um crescimento efetivo à medida que novos 

ministérios e estratégias são implementados. Ore por paciência. 

• Ore por fundações sólidas para os centros e ministérios da JOCUM para que eles durem por mui-

tos, muitos anos no futuro. Orem por relacionamentos fortes entre os obreiros e que levem a uma 

cultura forte em cada centro da JOCUM. 

 

 

 
Crédito da foto: JOCUM Cap-Haiti 

 

 



 

 

Tome iniciativa: 

• Entre em contato com um centro da JOCUM no Haiti e pergunte como você/seu centro pode 

apoiá-los. 

• Busque a Deus para lhe dar uma quantia que Ele quer que você oferte a um centro/obreiro da 

JOCUM no Haiti. Ore para que Deus proveja essa quantia. Ore até que essa quantia seja provida. 

Peça a outros que façam o mesmo. 

• Confira a nova música da JOCUM Kona “A Comissão”. Compartilhe-a com outros para que o 

som do "IDE" seja cantado ao redor do mundo: https://YWAM.lnk.to/TheCommission. Não 

vamos parar até que o mundo inteiro saiba! 

• 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 re-

velou. 

 

 
Crédito da foto: JOCUM Port de Paix 

 

Como oramos – Outubro 2020, os 60 anos da JOCUM: 

• JOCUM Worcester, África do Sul, nos disse que oraram pelo 60º aniversário da JOCUM. 

 

Tópicos futuros: 

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. 

 

 

https://ywam.lnk.to/TheCommission
http://ywampodcast.net/prayer
mailto:prayer@ywam.org


 

 

 

 

 

 

 
 

 


