
Ore pelas Olimpíadas de Tóquio 
The Invitation, 8 de julho, 2021 

À medida que atletas de todo o mundo começam a 

chegar no Japão para os Jogos Olímpicos de Tóquio, por 

favor, junte-se à JOCUM em oração pela nação 

japonesa. Para evangelismo nas Olimpíadas, a JOCUM 

no Japão se uniu à Parceria Internacional de Esportes do 

Japão. Antes da pandemia eles realizavam atividades de 

evangelismo e treinamento nas igrejas. Agora que o 

Japão está enfrentando muitas restrições relacionadas 

ao Covid o foco se voltou principalmente para a oração. 

A parceria espera mobilizar um milhão de horas de 

oração pelo Japão. Os Jogos Olímpicos começam dia 23 

de julho. Separe um tempo agora para orar pelo Japão e 

ore conosco no dia de oração da JOCUM chamado “The 

Invitation” no dia 8 de julho.  

Tema sugerido por Jose Diaz, no Japão. Conteúdo de 

oração por Marty Woods, no Japão. Crédito da foto: Alcance Olímpico da JOCUM em Oita, Japão; por Jose Diaz. 

 

1. Ore pela unidade no Espírito entre os crentes japoneses. De acordo com a JOCUM Tóquio, parece que existe um 

novo nível de abertura no coração das pessoas, as igrejas estão se unindo e apoiando umas às outras e pioneiros de 

ministério estão se levantando em todo o Japão.  

2. Peça a Deus por um despertar espiritual entre o povo japonês. Estima-se que menos de um por cento das pessoas 

são cristãos evangélicos. As religiões nacionais do budismo e do xintoísmo estão intimamente ligadas à identidade 

japonesa, portanto, escolher seguir uma religião diferente pode ser visto como uma rejeição à sua família. 

3. Ore por mais discipulado e iniciativas de plantação de igrejas no Japão. Acredita-se que haja apenas um 

missionário para cada 64.000 pessoas no Japão. 

4. Peça a Deus para guiar o evangelismo esportivo em todo o Japão através do trabalho da Parceria Internacional de 
Esportes do Japão. Sob as restrições nacionais relacionadas à Covid, algumas campanhas ainda estão ocorrendo. 
 

Vamos Agir 
Participe de 50 minutos de oração e adoração bilíngue em inglês e japonês todos os dias antes e durante as Olimpíadas 
de Tóquio - de 23 de julho a 8 de agosto e os Jogos Paraolímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro. Acesse: 
www.youtube.com/user/onfirejapan. 
 
Como oramos  - Junho 2021 – Covid no Sul da Ásia  

1- Um grupo de intercessão em Perth, Austrália relatou que oraram 2 Crônicas 7:14 pelos pobres e necessitados, 
oraram contra a morte, pediram milagres nos hospitais e sentiram que Deus os conduzia a Isaías 40:31, que 
JOCUMeiros e outros não se cansariam, mas colheriam uma colheita. 

 
Junte-se à “The Invitation”. Aprenda mais sobre este dia de oração de JOCUM, chamado The Invitation, em 
ywam.org/theinvitation. Por favor, deixe-nos saber como você orou em prayer@ywam.org. Diga-nos também se 
gostaria de recomendar um tópico de oração para o convite. 

 

 

http://www.youtube.com/user/onfirejapan

