
Liderando	  à	  partir	  de	  um	  Lugar	  de	  Oração	  

O	  Círculo	  de	  Fundadores	  da	  JOCUM	  e	  muitos	  outros	  anciãos	  da	  missão	  têm	  compartilhado	  o	  
sentimento	  de	  que	  é	  a	  hora	  de	  conclamar	  JOCUMEIROS	  ao	  redor	  do	  mundo	  para	  juntarem-‐se	  a	  
eles	  em	  oração.	  Eles	  te	  convidam	  a	  orar	  mensalmente;	  no	  primeiro	  mês	  a	  respeito	  de	  questões	  
locais,	  no	  mês	  seguinte	  por	  áreas	  onde	  a	  JOCUM	  ainda	  não	  mantém	  presença	  e	  no	  mês	  
seguinte	  por	  situações	  globais.	  Da	  mesma	  maneira	  que	  tornamos	  ouvir	  a	  voz	  de	  Deus	  uma	  
prioridade	  em	  nossas	  bases,	  nossos	  anciãos	  têm	  sentido	  um	  peso	  por	  	  levar	  toda	  a	  	  JOCUM	  a	  
orar	  como	  familia.	  	  Que	  o	  Senhor	  nos	  leve	  aos	  lugares	  do	  mundo	  onde	  ainda	  não	  estamos	  e,	  
pelo	  seu	  Espírito,	  nos	  capacite	  a	  sermos	  mais	  como	  Ele,	  onde	  quer	  que	  estejamos!	  

Mais	  detalhes	  a	  respeito	  deste	  convite	  e	  da	  oração	  serão	  enviados	  em	  seguida.	  Convidamos	  
você	  a	  orar	  para	  que	  o	  Senhor	  molde	  e	  use	  estes	  momentos	  globais	  de	  oração.	  E	  se	  você	  sente	  
que	  Deus	  está	  te	  dando	  uma	  palavra	  ou	  direção	  a	  respeito	  da	  Oração	  na	  JOCUM,	  por	  favor	  
entre	  em	  contato	  conosco:	  prayer@ywam.org.	  

À	  medida	  que	  nos	  preparamos	  para	  esta	  união	  em	  oração,	  enviaremos	  algumas	  mensagens	  de	  
líderes	  na	  JOCUM	  que	  falam	  a	  respeito	  do	  papel	  central	  da	  oração	  em	  suas	  vidas	  e	  
Comunidades.	  Queremos	  edificar	  nossa	  fé	  e	  preparar	  os	  corações	  para,	  em	  uníssono,	  buscar	  
ao	  Senhor	  em	  nossa	  Família	  Jocumeira.	  

A	  primeira	  mensagem	  vem	  de	  Shirley	  Brownhill,	  de	  JOCUM	  Perth,	  Australia.	  

Esperando	  a	  ação	  Miraculosa	  de	  Deus	  

Logo	  no	  início	  de	  minha	  aventura	  com	  a	  JOCUM	  nas	  Filipinas,	  fui	  impactada	  pelo	  
incrível	  comprometimento	  dos	  jocumeiros	  em	  oração	  até	  que	  recebessem	  uma	  
resposta.	  Aqueles	  primeiros	  dias	  foram	  muito	  empolgantes	  para	  mim.	  Acordava	  cada	  
dia	  esperando	  a	  ação	  miraculosa	  de	  Deus.	  Não	  poucas	  vezes	  enfrentamos	  enormes	  
desafios	  bem	  além	  de	  soluções	  naturais	  disponíveis	  e	  não	  sabíamos	  o	  que	  fazer,	  exceto	  
buscar	  a	  Deus.	  No	  momento	  em	  que	  o	  fizemos,	  encontramos	  	  paz,	  entendimento,	  
descanso,	  direção	  e	  intimidade	  com	  o	  Senhor.	  Onde	  eu	  estaria	  hoje	  se	  não	  tivesse	  
testemunhado	  isto?	  E	  se	  o	  grupo	  de	  que	  fazia	  parte	  não	  tivesse	  investido	  muito	  em	  
buscar	  a	  Deus?	  

Vez	  por	  outra	  escuto	  dizer	  "...	  nada	  acontece	  a	  menos	  que	  aconteça	  primeiro	  num	  
lugar	  de	  oração."	  Isto	  tornou-‐se	  a	  minha	  experiência.	  Eu	  vi	  isto	  sendo	  demonstrado,	  e	  
estava	  desejosa	  por	  aprender.	  O	  poder	  da	  oração	  começou	  a	  moldar	  a	  minha	  vida.	  E	  
eu	  não	  posso	  dizer	  que	  era	  uma	  intercessora	  clássica	  de	  forma	  alguma.	  	  Existem	  heróis	  
da	  oração	  na	  JOCUM,	  que	  têm	  sido	  usados	  por	  Deus	  poderosamente	  em	  intercessão.	  E	  
embora	  não	  esteja	  aqui	  	  me	  incluindo	  neste	  grupo,	  carrego	  uma	  profunda	  convicção	  
de	  que	  preciso	  inclinar-‐me	  perante	  o	  Senhor	  para	  conhece-‐lo	  e	  saber	  como	  prosseguir.	  

Oração	  começa	  quando	  primeiro	  aceitamos	  e	  seguimos	  a	  vondade	  de	  Deus.	  Para	  que	  
possamos	  fazer	  isto	  todas	  as	  vezes,	  precisamos	  permanecer	  sensíveis	  em	  nosso	  
relacionamento	  com	  Ele,	  caso	  contrário	  podemos	  correr	  para	  nossa	  posição	  de	  líderes	  
ao	  invés	  de	  nosso	  lugar	  de	  filhos	  de	  Deus,	  e	  dizer	  ao	  Senhor,	  "assim	  	  é	  demais...	  não	  
temos	  gente	  suficiente	  ou	  finanças,	  não	  é	  minha	  área,	  não	  combina	  com	  minhas	  



aspirações	  pessoais	  ou	  visão."	  Na	  maioria	  das	  vezes,	  o	  que	  Deus	  está	  dizendo	  parece	  
ser	  impossível	  para	  mim	  e	  se	  não	  assumo	  uma	  posição	  de	  fé,	  isto	  irá	  passar	  para	  outra	  
pessoa.	  	  Isto	  me	  afeta,	  mas	  também	  aqueles	  a	  quem	  eu	  lidero.	  Sem	  fé	  eu	  poderia	  
facilmente	  recuar	  de	  liderar	  em	  direção	  a	  Deus.	  

Oração	  aumenta	  o	  meu	  coração	  

A	  oração	  tem	  esta	  maravilhosa	  habilidade	  de	  tornar	  meu	  coração	  grande	  o	  suficiente	  
para	  abrigar	  aquilo	  que	  Deus	  está	  me	  direcionando	  a	  fazer.	  Para	  a	  JOCUM,	  oração	  é	  
essencial!	  Se	  nós	  como	  líderes	  não	  estamos	  convencidos	  do	  que	  Deus	  está	  dizendo,	  
como	  podemos	  esperar	  que	  aqueles	  que	  influenciamos	  e	  lideramos	  abração	  a	  visão?	  

As	  Pessoas	  estão	  interessadas	  no	  que	  ouvimos	  de	  Deus	  não	  no	  que	  pensamos.	  

Excesso	  de	  informação	  é	  o	  padrão	  desta	  era.	  As	  pessoas	  não	  estão	  muito	  interessadas	  
no	  que	  pensamos	  não	  importa	  o	  quão	  convincentes	  sejamos,	  mas	  estão	  interessadas	  
no	  que	  recebemos	  ou	  ouvimos	  de	  Deus.	  

Ele	  é	  o	  que	  Importa	  

Oração	  nos	  leva	  a	  Ele.	  O	  que	  importa	  é	  estar	  com	  ele,	  perto	  o	  suficiente	  para	  entender	  
seu	  coração	  e	  segui-‐lo.	  	  Quando	  isto	  acontece,	  a	  tarefa	  não	  parece	  mais	  ser	  tão	  
importante,	  ELE	  é.	  Este	  tipo	  de	  obediência	  sincera	  nos	  leva	  a	  fé,	  e	  a	  fé	  ao	  amor,	  e	  o	  
amor	  ao	  serviço.	  

Pão	  novo	  a	  cada	  dia	  

Os	  discípulos	  não	  sabiam	  como	  orar,	  então	  eles	  pediram	  a	  Jesus	  que	  os	  ensinasse.	  	  O	  
que	  Jesus	  entregou	  a	  eles	  continha	  tudo:	  	  Deus,	  nós	  mesmos,	  o	  próximo	  -‐	  tudo	  incluso	  
na	  oração	  do	  Pai	  Nosso.	  	  Se	  queremos	  permanecer	  verdadeiros	  em	  nosso	  chamado	  
celestial,	  precisamos	  pedir	  ao	  Senhor	  que	  nos	  ensine	  a	  orar	  da	  mesma	  maneira	  que	  os	  
discípulos	  fizeram.	  Precisamos	  de	  direção	  para	  agora.	  Pão	  novo	  a	  cada	  dia.	  Se	  não	  
recebemos	  isto	  dele	  viveremos	  das	  migalhas	  de	  tentativa	  e	  erro.	  

Nascido	  no	  Lugar	  de	  Oração	  

Nossa	  história	  na	  JOCUM	  é	  uma	  sequência	  de	  atos	  de	  obediência	  que	  nasceram	  
primeiro	  em	  reuniões	  de	  oração.	  Não	  podemos	  nos	  dar	  ao	  luxo	  de	  afastarmo-‐nos	  
destes	  encontros.	  O	  Jocumeiro	  mais	  novo	  precisa	  ter	  a	  segurança	  de	  saber	  que	  nós,	  
JOCUM,	  necessitamos	  de	  Deus.	  E	  quando	  ouvem	  pessoas	  orando:	  "Deus	  precisamos	  
saber	  o	  que	  você	  pensa,	  o	  que	  você	  quer,	  e	  não	  iremos	  embora	  até	  que	  saibamos",	  ele	  
aprende	  	  a	  depender	  dele	  também!	  	  É	  quando	  chegamos	  neste	  ponto	  que	  estamos	  
prontos	  para	  crescer.	  

Todos	  Juntos	  

Alguns	  do	  meus	  momentos	  mais	  agradáveis	  têm	  sido	  em	  grandes	  reuniões	  em	  nossa	  
base	  testemunhando	  Deus	  falando	  para	  um	  grupo	  de	  Jocumeiros.	  Ele	  tem	  prazer	  em	  
nos	  liderar.	  Nossa	  comunidade	  desperta,	  pessoas	  vem	  à	  frente	  para	  compartilhar	  ao	  



microfone	  o	  que	  Deus	  esta	  falando	  com	  Eles.	  Todos	  estão	  juntos,	  todos	  ouvem	  juntos	  
e	  todos	  assumem	  responsabilidade	  pessoal	  juntos.	  Durante	  estes	  tempos	  coisas	  novas	  
começam	  a	  acontecer,	  Deus	  começa	  a	  construir	  a	  visão	  no	  coração	  de	  cada	  um.	  

Oração	  sempre	  nos	  faz	  progredir,	  não	  regredir.	  Quando	  nos	  reunimos	  com	  a	  
disposição	  de	  uma	  criança,	  Deus	  se	  faz	  presente.	  Quão	  maravilhoso	  Ele	  é,	  e	  que	  
privilégio	  temos	  em	  sermos	  tomados	  pela	  mão	  e	  guiados	  até	  nossa	  próxima	  tarefa.	  
Seja	  ela	  pequena	  ou	  grande,	  precisamos	  ouvir	  D'Ele.	  

Shirley	  Brownhill	  
JOCUM	  
Perth,	  Australia	  

	  


