Junho de 2017 – The Invitation
Tópico: De Volta a Jerusalém
8 de Junho de 2017
Junte-se a JOCUMeiros ao redor do globo, em oração e no ouvir a Deus. Ele está te
convidando!

Fotos do Website e Página do Facebook: Back To Jerusalém
O movimento “De Volta a Jerusalém” começou nos anos 1920, quando a Igreja
Chinesa recebeu uma visão de Deus para levar o Evangelho a todos os povos nãoalcançados entre a China e Jerusalém. Cristãos chineses entenderam que a propagação
do Cristianismo havia tomado um caminho voltado para o oeste e chegado até a China.
Sua mentalidade era que a empreitada “De Volta a Jerusalém” à partir da China, indo
para o oeste, iria completar o círculo ao redor do globo, terminando onde tudo
começou, em Jerusalém.
Apesar de décadas de perseguição, onde os primeiros trabalhos a serem conduzidos
eram geralmente subterrâneos, este movimento ainda continua. O movimento
contemporâneo “De volta a Jerusalém”, começou em 1983 quando Simon Zhao foi solto
da prisão. Simon havia sido um dos líderes deste movimento nos anos 1940 e 50.
Durante seu tempo na prisão, ele orou diariamente “Deus, a visão que Tu nos deste
pereceu, mas oro para que Tu levantes uma nova geração de cristãos chineses para
cumprir essa visão”.

O mundo não pode fazer nada a um Cristão que não teme o homem.

Irmão Yun, - O Homem do Céu
O movimento atual tem o objetivo de ter 100 000 missionários enviados ao redor do
globo, primeiramente às nações entre a China e Jerusalém. Muitas dessas nações estão
entre a Janela 10/40 e são primariamente Muçulmanas, Budistas e Hindus. Existem
aproximadamente 5.100 povos e tribos não alcançados nessas nações. O movimento
“De Volta a Jerusalém” ajuda a Igreja Chinesa a treinar e enviar missionários chineses às
áreas não alcançadas do globo.
Por favor junte-se ao dia global de oração da JOCUM durante o mês de junho, chamado
“The Inviation”, para orar pelo movimento “De Volta a Jerusalém”. Você está
especialmente convidado para orar durante nosso dia de oração, 8 de junho.
Prepare-se para orar:
Assista a este pequeno vídeo sobre o movimento “De Volta a Jerusalém”:
https://www.youtube.com/watch?v=tezudRm6-cY&feature=related
Peça a Deus para revelar um pedido de oração chave que Ele quer que você ore
repetidas vezes. Ore esta oração, como uma oração constante, levando esse tópico
diante de Deus ao longo do dia, como sua respiração. Por exemplo, enquanto expira,
você ora: “Faça a tua vontade na China até o oeste, na direção de Jerusalém” (ou
qualquer outro pedido de oração chave que o Senhor lhe der).

Da
página do Facebook Back to Jerusalém

Ore pelo movimento “De Volta a Jerusalém”:
• Ore pelo crescimento contínuo e fortalecimento da rede de igrejas chinesas nos lares.
Para que possam treinar e enviar 100.000 missionários para a Janela 10/40 e ao
redor do globo.
• Louve a Deus pelo crescimento da Igreja Chinesa. Louve-o também pelos cristãos
chineses que estão dispostos a ir sabendo que darão sua vida para que o perdido
ouça às boas novas.
• Ore para que o movimento “De Volta a Jerusalém” seja protegido de pessoas que
queiram controlá-lo.
• Ore pelo Governo Chinês, que tem boas razões históricas para suspeitar do
cristianismo, pois era constantemente relacionado com governos estrangeiros e
sua ambição política e militar.
• Ore para que o governo reconheça que Cristão Bíblicos são cidadãos confiáveis.
Muitos Cristãos vão para outras nações ou para tribos minoritárias da China, ao
decorrer do seu trabalho ou como um resultado de iniciativas governamentais.
• Ore para que estes trabalhadores entendam como serem embaixadores por Jesus.
Também ore pelos muitos que querem iniciar negócios ou se engajar com outras
atividades econômicas como parte de seu chamado missionário.
• Ore por treinamento excelente que ajude missionários chineses com sensibilidades
interculturais, aprendizado da língua, etc.

Eis que já te purifiquei, mas não como a prata; escolhi-te na fornalha da aflição.
Isaías 48:10
• Ore por apoiadores financeiros e intercessores, para se associarem com o movimento
“De Volta a Jerusalém”. Ore pela provisão de Bíblias e de suprimentos, para que
o “De Volta a Jerusalém” possa fornecer quando desastres atingem pessoas e as
necessidades são maiores.
• Ore por mudança social na Janela 10/40 através do impacto do Evangelho.

Retirado do Website e Facebook: Back to Jerusalém

Tome uma atitude:
• Consulte o website Back to Jerusalem para mais histórias, informações e pedidos de
oração:
backtojerusalem.com
• Ore pelo movimento “De Volta a Jerusalém” de uma maneira mais profunda e
contínua:
• Jejue regularmente
• Envie times de intercessores e mapeamento espiritual para a China e nações da Janela
10/40 e ore nestes lugares.
• Aprenda sobre a história interessante do movimento “De Volta a Jerusalém” em “A
Captivating Vision,” Christianity Today; 1 de abril, 2004
(http://www.christianitytoday.com/ct/2004/april/5.84.html).
• Leia livros:
• O Homem do Céu, do Irmão Yun sobre o movimento “De Volta a Jerusalém”.
• I Stand With Christ de Eugene Bach e Zhang Rongliang.
• Back to Jerusalem: Called to Complete the Great Commission de Paul Hattaway.
• Se você sentir que Deus está te chamando para participar do movimento “De Volta a
Jerusalém” de alguma forma, permita que Ele te oriente a discernir onde e
quando.
• Conduza pesquisas sobre:

A Janela 10/40 para aprender mais sobre estas nações.(Comece aqui:
https://backtojerusalem.com/home/about/)
• História da Igreja Chinesa
https://web.archive.org/web/20120425132306/http://www.chinasmillions.org/religion
/004b3a.html
• Se torne um porteiro do “De Volta a Jerusalém”:
https://backtojerusalem.com/home/gatekeepers/
• Forneça Bíblias: https://backtojerusalem.com/home/support/isis-bible-project/
• Compre chá: https://storehousetea.com/collections/back-to-jerusalem-teas
• Compartilhe em facebook.com/youthwithamission, poste uma foto e adicione um
comentário sobre o que você orou.
• Vá para Twitter.com; procure por #praywithywam e tweet sobre seu tempo de
oração/ poste uma foto.
• Envie um e-mail para prayer@ywam.org nos contando como você orou e o que Deus
te revelou.
•

Como oramos
Maio de 2017 – Formação Espiritual
• JOCUM Champagne, França reportou que foram muito gratos pelo proposta
de termos um tempo em silêncio.
Abril de 2017 – Crescimento - Perseguição
• JOCUM de Cabo Verde orou e reportou que estavam muito gratos em receber
a carta The Invitation em Português.
• Muitas localizações da JOCUM compartilharam que utilizaram a carta The
Invitation para compartilhar informações sobre a JOCUM com estudantes
e obreiros em suas bases.
• Localizações múltiplas reportaram que oraram pelo JOCUMeiro raptado ano
passado.
• JOCUM da República Central Africana reportou que receber a carta The
Invitation, os estimula a orar por questões além de sua área.
• Uma JOCUMeira de Muizenberg, Cape Town, Africa do Sul foi inspirada por 1
Coríntios 6:19-20 e se perguntou “Estou disposta a desistir de mim
mesma e entregar tudo a Deus? ”
• O tradutor indonésio da carta The Invitation, foi tocado pela resposta de amor
que as pessoas da Indonésia mostraram a um governante cristão que
perdeu uma eleição. (Logo após esta demonstração de amor, ele foi
preso.)

Tópicos Futuros:
13 de Julho, 2017 Dois Terços de Voluntários, Suporte Financeiro
10 de Agosto, 2017 Famílias, Solteiros, Casamentos
Não Perca a carta The Invitation:
• Se inscreva para receber orações. Vá para ywam.org, encontre a caixa “Stay
Connected” na Página Inicial, preencha seu e-mail e clicke em “Sign Up.”
• Faça Download de atualizações de orações em uma língua específica. Vá para
ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em Espanhol, Português,
Francês, Indonésio, Coreano ou solicite outras línguas.)
• Junte-se à conversa sobre como Deus está conduzindo estes momentos de oração.
Comente na página do Facebook na segunda Quinta-feira em
facebook.com/youthwithamission ou no Twitter @ywam, hash tag
#praywithywam.
• Você pode ouvir a carta The Invitation como um podcast. Para se inscrever ou ouvir
episódios passados, vá para: ywampodcast.net/category/shows/prayer.
• Se sentir que Deus está te dando uma palavra de direcionamento para a oração da
JOCUM, por favor nos contacte:prayer@ywam.org.

