
 
 

11 de fevereiro de 2021 – The Invitation. 
Tópico: Solidão. 

 

 
Junte-se a JOCUMeiros de todo o undo orando e ouvindo a Deus. Ele está te convidando! 

 

 
Membros da família se abraçam através de plástico durante a pandemia de COVID-19 

 
Esta temporada de lockdowns consecutivos provocada pela pandemia do Corona Vírus tem sido uma época 

solitária para muitos de nós. Alguns viveram sozinhos durante semanas de confinamento domiciliar. Muitos 

não puderam estar com a família ou amigos para a celebração de aniversários ou Natal. Alguns 

experimentaram a doença de entes queridos e não conseguiram ficar fisicamente juntos naquela época. Que 

o tempo de oração deste mês ofereça a você uma sensação de conexão com muitas outras pessoas ao redor 

do mundo, todas se reunindo para orar! 

 
O isolamento social tem sido uma característica particular desta temporada incomum. Mas a solidão também 

pode fazer parte do que consideramos uma vida mais "normal". Na verdade, alguns diriam que a solidão não 

é apenas uma consequência comum da vida em missões, mas também prevalece em nossas sociedades 

modernas. Você provavelmente já leu algo sobre a solidão entre os idosos nas sociedades ocidentais, ou 



entre os jovens que estão conectados online, mas têm poucos amigos de verdade, ou a solidão de mães que 

ficam em casa, ou a solidão de pessoas solteiras que vivem sozinhas, ou a solidão que nos atinge mesmo 

quando vivemos em uma cidade movimentada. A verdade é que todos nós provavelmente sentiremos solidão 

em algum momento de nossas vidas. 

 
Aqueles que optam por assumir um compromisso de longo prazo com o trabalho no exterior são, talvez, 

especialmente propensos a vivenciar o sofrimento do isolamento social em algum ponto. Alguém que é 

relativamente novo no idioma e na cultura pode achar difícil ter relacionamentos significativos com os locais. 

Quando os missionários mudam de local repetidamente, ou os membros de sua equipe mudam com 

frequência, pode ser difícil fazer conexões que nos façam sentir que outras pessoas conhecem. Por essas e 

muitas outras razões, mesmo quando trabalhamos em equipe, não é incomum passarmos por períodos de 

solidão em missões. 

 
Qualquer que seja nossa experiência atual de solidão ou conexão, juntos reconhecemos que nossa 

necessidade de amigos, comunidade e intimidade é legítima e boa. Durante este tempo de oração, podemos 

nos encontrar convidados por Deus a lamentar a ausência dessa tão desejada conexão nesta temporada. 

Pergunte a si mesmo como Deus o está convidando a apresentar a ele essas necessidades individuais ou 

comunitárias não satisfeitas. 

 
Testemunhos 

Há muitas experiências pessoais de solidão que poderíamos incluir aqui e você conhecerá outras. Já que pode 

ser difícil falar sobre solidão, aqui citamos dois obreiros de JOCUM que estão dispostos a compartilhar suas 

experiências de solidão. 

 
M diz: 

“Acho que 2020 pode ficar gravado na minha mente como O Grande Êxodo. A maioria das pessoas próximas a 

mim em minha comunidade deixou nossa localidade no ano passado. Como alguém que é extrovertido e 

prospera vivendo em comunidade, me senti desorientado, como se meu equilíbrio estivesse errado. Além 

dessas mudanças, todos nós estamos passando por uma pandemia global, então as pessoas entraram em 

modo de sobrevivência! Eu sou solteiro e tenho mais de 25 anos. Muitas pessoas não entendem meu 

contexto. Então aqui estou ... sozinho. O ponto culminante desta solidão, junto com a expectativa de que eu 

deveria poder trabalhar 24 horas e 7 dias por semana “já que eu não tenho uma família”, tornou isso tudo 

quase insuportável. ” 

 
B diz: 

“Uma grande parte de ser solteiro e viver transculturalmente é a área da solidão. Não temos uma rede social 

familiar integrada. Lembro-me de minha época em que morava sozinho e fazia parte de uma equipe com dois 

outros casais. Às vezes era muito solitário. Mesmo com amigos locais e outros relacionamentos, percebi que 

não fui feito para viver sozinho. ” 



Solidão nas Escrituras 

O Salmo 27:10 começa com uma declaração de profundo abatimento: 'Meu pai e minha mãe me 

abandonaram', mas termina com a garantia definitiva de, ', mas Javé me acolherá.' A solidão é a oportunidade 

de deixar a verdade penetrar No fundo do seu coração, quando o pior acontece, quando aqueles que 

deveriam amá-lo o rejeitam e abandonam, você nunca está sozinho. 

Por favor, junte-se a nós no dia de oração de JOCUM chamado O Convite em 11 de fevereiro, orando sobre 

solidão. Se você tiver apenas alguns momentos para orar, ore para que os JOCUMeiros resistam à mentira de 

que estamos sozinhos e abracem o lar que temos Nele. E se você orar, diga-nos como você orou: 

prayer@ywam.org 

 

“Dizer a uma pessoa solitária que Deus é seu amigo pode soar bem vago. Isso só se torna 
significativo quando fazemos da amizade divina algo real, modelando ela em nossos 

próprios relacionamentos.” – Trevor Hudson em Beyond Loneliness: The Gift of God´s 
Friendship 

 
Prepare-se para Orar: 

 
Antes de começar a orar, reserve algum tempo para autorreflexão, considerando estas questões. Você pode 

anotar suas respostas. 

• Em que nível você está experimentando solidão nesta temporada? Dê a si mesmo um número entre 0 e 10, 

0 = nada, 10 = é extremamente / muito desafiador no momento. 

• Como a solidão está afetando você emocionalmente (sentimentos), mentalmente (seus pensamentos / 

capacidade de se concentrar e permanecer motivado) e fisicamente (padrões de sono, alimentação, 

exercícios, saúde geral e bem-estar)? 

• Como a solidão está impactando sua vida social (relacionamento com família, amigos, colegas de trabalho, 

locais) e ministério (capacidade de estender a mão para os outros)? 

• Como você tem lidado com sua solidão? O que foi útil? O que não foi? Você percebe o desenvolvimento de 

padrões prejudiciais? 

• Considere até que ponto você pode precisar atravessar esta temporada com o apoio e a companhia de um 

amigo ou mentor de Deus? 
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• Volte sua atenção para a maneira como Deus está presente para você lendo lentamente o Salmo 139: 7-18. 

Preste atenção especial às palavras ou frases que chamam a sua atenção. 

• Enquanto ele olha para você, com amor, hoje, vendo a amplitude da sua solidão, o que Deus sente por 

você? Qual é o Seu coração para você? 

• Se você pudesse imaginar Deus realmente estando com você hoje, o que Ele faria ou diria? Como Ele 

responderia a você? 

• O que acontece com você, ao encontrar Deus naquele lugar? Como você quer responder? 
 
 

Uma oração para o solitário: 
 

Ó Deus trino, nós oferecemos nossos corações solitários para Ti. 
Esteja próximo nos momentos em que nos sentimos isolados e muito sós. 

Nós oramos para que seu Espírito paire 
Na distância entre nós - os espaços físicos, 

E nos espaços emocionais e espirituais também. 
 

Ó Deus trino, nos lembre que Tu está conosco, 
Trazendo à tona nossos corações fraturados e nos encontrando lá 

Nos lugares silenciosos onde nos sentimos invisíveis. 
 

Ó Deus trino, nos ajude a resistir à mentira de que estamos sozinhos, 
E nos ajude a fazer de Ti o nosso lar. 

Nos dê companheiros de jornada. 
E nos guie conforme aprendemos a ser próximos uns do outro 

Andando por esses caminhos tortuosos do que significa ser humano – juntos. 
 

 

Orando sobre Solidão 
 

Ore pelo fim das atuais causas de isolamento social que estão levando a um aumento da experiência de 

solidão. Peça a Deus que intervenha para que reuniões presenciais sejam novamente consideradas seguras. 

 
Ore pelas maneiras pelas quais Deus pode usar a solidão em nossas vidas, para o nosso bem e para os 

propósitos transformadores de Deus em nós. 

 
Ore por relacionamentos de verdade de mentoria nas equipes de JOCUM, para que missionários 

transculturais vivendo em circunstâncias isoladas ou desafiadoras possam ser apoiados. Ore especialmente 

para que os novos obreiros sejam bem apoiados na transição para suas funções, e para que aqueles que 

estão mais estabelecidos encontrem companheiros para caminhar ao lado deles. 



 

Ore para que ajuda e recursos eficazes estejam disponíveis e amplamente implementados nas áreas de 

conflito interpessoal e expectativas de papéis não atendidas. Ambas são realidades que contribuem para uma 

sensação de isolamento ou solidão. 

 
Ore por expressões fortes de liderança compartilhada em toda a JOCUM. Peça a Deus para abençoar os 

líderes em todos os níveis com uma experiência de apoio mútuo e confiança, tanto dentro de suas equipes 

quanto com outras pessoas. Reserve um tempo para abençoar seus próprios líderes na área de 

relacionamentos próximos. 

 
Ore por aqueles em diferentes fases da vida e abençoe seu senso de pertencimento e inclusão na 

comunidade. Você pode mencionar especificamente os filhos missionários, incluindo aqueles que moram em 

casa e aqueles que saíram de casa; pessoas solteiras de todas as idades; aqueles que são casados, divorciados 

ou viúvos; aqueles que vivem em habitação compartilhada e os que vivem sozinhos. Se alguém em particular 

vier à mente, pergunte ao Senhor como você poderia abençoá-lo de maneira prática. 

 
Peça a Deus que nos mostre de maneiras práticas como cultivar uma comunidade que é geradora de vida. 

Reconheça a necessidade não atendida de conexão dentro de sua própria comunidade e ore por um aumento 

daqueles que são capazes de ensinar sobre amizade e comunidade. 

 

Tomando uma atitude 
 

• Considere as maneiras pelas quais você pode ver a solidão como um chamado à intimidade. De que forma 

Deus está buscando sua atenção e como você responderá? 

• Pense em quem você poderia pedir para caminhar com você, como companheiro espiritual, nesta 

temporada e entrar em contato com ele ou ela. 

• Seja qual for a sua experiência de solidão nesta temporada, pergunte ao Espírito Santo a quem você 

poderia alcançar? Faça um plano para se conectar com eles. 

• Buscando recursos: 

• Além da Solidão: O Presente da Amizade de Deus (Trevor Hudson) 

• O Caminho da Solidão: Encontrando o Caminho no Deserto até Deus (Elisabeth Elliot) 

• Em março, procure recursos sobre o tema Construindo uma Comunidade Autêntica em europellc.eu 

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

 
● Vá no twitter.com; pesquise #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 nos contando como você orou e o que Deus revelou a você. 
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Tópicos Futuros: 
11 de Março – Tráfico Humano 

 

Não perca a The Invittion: 
●  Inscreva-se para atualizações de oração. Vá para ywam.org, encontre a caixa “Fique conectado” na página 

inicial, coloque seu endereço de e-mail e clique em “Cadastre-se”. 
●  Baixe atualizações de oração em um idioma específico. Acesse ywam.org/theinvitation. (Atualmente 

disponível em espanhol, português, coreano, indonésio, francês, tailandês, hindi, alemão ou solicite outros 
idiomas.) 

● Junte-se à conversa sobre como Deus está liderando estes 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 o convite como um podcast. Para se inscrever ou ouvir episódios anteriores, vá para: 
ywampodcast.net/prayer 

● Se você sentir que Deus está lhe dando uma palavra ou uma direção para a oração de JOCUM, entre em 
contato conosco: prayer@ywam.org 
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