
 

JOCUM sempre esteve comprometida com oração e em buscar a Deus. Fazemos isto como 
indivíduos, bases, nações e em muitos outros níveis. O Círculo dos Fundadores da JOCUM e 
muitos dos seus anciãos acreditam que  agora é o momento da JOCUM ajuntar-se em oração 
em todos os lugares de maneira ainda mais unificada. 

O Círculo dos Fundadores da JOCUM e os anciãos te convidam a orar com eles mensalmente; 
um 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. 

Eles convidam toda a Comunidade Jocumeira à oração, buscando a Deus juntos.  Que o 
Senhor nos molde e lidere, fluindo com o Espírito Santo,  enquanto buscamos Suas 
prioridades. 

 

O Convite 

A data de lançamento é.. 

5 de Outubro de 2015 (segunda Quinta Feira do mês) 

Primeiro Tópico: Acabando com o Analfabetismo Bíblico (End Bible Poverty) 

Seguida por... 

11 de Novembro de 2015 - Orando por Questões Locais (Base e Comunidade) 

A "Segunda Quinta Feira" é apenas uma sugestão. Fique a vontade para orar numa data 
próxima a esta que melhor se adeque a agenda de sua localidade.  

 

Se você deseja receber as atualizações de oração, visite www.ywam.org e procure pelo caixa 
"STAY CONNECTED" na página principal. Coloque seu endereço de email e clique em "Sign up". 
Se você deseja mais detalhes a respeito de O Convite, como traduções das informações de 
oração em Espanhol, Português, Francês, Indonésio ou outras línguas visite : 
WWW.YWAM.ORG/PRAY/THEINVITATION 
 

Para seguir as conversas a respeito de como Deus esta dirigindo estes momentos de oração, 
deixe seu comentário no Facebook no post da segunda Quinta Feira em 
FACEBOOK.COM/YOUTHWITHAMISSION ou no TWITTER @YWAM com a hashtag #praywithywam 



Mais detalhes sobre O Convite serão enviados em seguida. Convidamos você a orar para que 
o Senhor direcione  e use estes momentos globais de oração. E se você sente que Deus está 
te dando uma palavra ou direção a respeito de 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. 

BUSCANDO DEUS COMO NUNCA ANTES	  

	  

A segunda mensagem vem de Michael Berg, de JOCUM Orlando - EUA, extraída deste vídeo 
inspirador. https://vimeo.com/130229139#at=0   (password:  MichaelBerg) 

Olá, sou Michael Berg. Aqui em Jovens com Uma Missão Orlando, estamos 
comprometidos em orar e buscar a Deus. Como todos em JOCUM, temos nosso tempo 
de intercessão, adoração e busca do Senhor. Mas, muitos anos atrás,  há cerca de 10 
anos, começamos a orar particularmente por este campus onde me encontro agora, 
com 185 acres . Deus nos liderou a dois esforços de 24 horas initerruptas de oração: 
24 horas por dia, 7 dias por semana. O primeiro durou 7 meses e o segundo 8 meses. 

Aquele foram momentos cruciais, mas para ser honesto com você, pensamos: "vamos 
orar 24 horas por dia durante um tempo, e Deus irá dar a propriedade pra nós". Bem, 
nenhuma das duas vezes a isto aconteceu. Porém Deus  usou estes tempos para 
moldar-nos , desenvolver em nós  um estilo de vida de arrependimento e um maior 
entendimento da sua natureza, caráter e agir. Foi um tempo muito rico e ao mesmo 
tempo difícil. Descobrimos que orar 24 horas por dia dá trabalho. E não estamos 
fazendo isto agora, nem pensamos que todos devam fazer, porém cremos que 
precisamos de compromisso com oração e busca da face de Deus. 



Mas então veio o verão passado. Em Agosto, tivemos nossa reunião anual de 
treinamento e o retiro de Obreiros. Durante o planejamento do tempo de treinamento, 
tivemos este sentimento de que nossa Agenda Semanal não refletia mais as 
prioridades de Deus para nós enquanto família.  E durante o treinamento,  escrevi num 
grande cartão de papel branco  "AGENDA ATUAL". E disse aos obreiros, o que acabei 
de lhe dizer. "Nossa agenda semanal atual não reflete nossas prioridades". Em seguida 
tomei o pedaço de papel, rasguei e joguei no balde de lixo. E disse: " O que acabei de 
descartar não são os nossos princípios, nem nossos valores, nem nossa visão mas sim 
o modelo de nossa agenda atual. Por que realmente precisamos parar na presença de 
Deus, buscar Dele direção a respeito de Suas prioridades para nós e então ter nossa 
agenda semanal que reflita isto." 

Bom, isso deu início a um momento de grupos de oração, grupos de intercessão, 
buscando a Deus, compartilhando e avaliando tudo aquilo. Porém um componente 
chave que surgiu deste tempo, foi que precisamos ter de maneira crescente 
maneiras de buscar ao Senhor juntos enquanto comunidade.  Assim, à partir 
daquele momento e processo, começamos todos os dias às 08:30  a ter um momente 
de uma hora para apenas buscar a Deus. Não é o nosso momento de intercessão, 
ainda que algumas vezes intercedamos, mas apenas um momento de adoração. 
Começamos em adoração no objetivo de dizer: "Deus, qual é a tua agenda? Estamos 
aqui apenas para buscar-te e despertar em nosso coração fome e sede pela tua 
justiça".  É um momento de oração e adoração. 

Tem sido maravilhoso. Começamos isto no outono passado, e continuamos durante os 
trimestres seguintes. E Deus esta usando isto de forma tremenda para moldar-nos 
enquanto comunidade. De fato, para nossos obreiros e alunos há um microfone aberto, 
e Deus fala através de qualquer um na comunidade.  Nos movemos como um corpo 
nesta comunidade a medida que buscamos a Deus juntos. Nunca sabemos 
exatamente quem irá falar, ou o que Deus irá fazer. Criamos um peqeno círculo de 
anciãos para facilitar este processo. É formado por várias pessoas da comunidade. E 
Deus está usando isto para treinar-nos em como facilitar o mover e como fluir 
com o Espírito Santo nestes momentos. Ele está treinando nossas equipes de 
louvor. Temos visto diversas expressões de equipes de louvor em nosso meio e estes 
seguem aprendendo como fluir com o Espírito de Deus em meio aquele mover. Eles 
estão aprendendo a fluir integrados com um corpo de anciãos enquanto facilitam o 
momento. 

Assim em tudo isto, Deus está se revelando e tocando nossos corações e vidas, 
moldando-nos como comunidade. Muitos de nós obreiros têm pensado: "como é 
possível que funcionamos todo este tempo sem isto?" E não queremos nunca 
retroceder. Esta preeminencia de dar a Deus lugar, o primeiro lugar, em nossas vidas é 
algo que acreditamos e ensinamos na JOCUM. Porém enquanto comunidade, dar o 
primeiro todos os dias buscando a Deus, numa atitude de adoração e oração,  tem nos 
marcado e feito uma diferença tremenda". 

Eu realmente acredito que estarems prontos para esta onda de missionários que Deus 
esta enviando pra nós. Deus está enviando a nós, enquanto missão. Precisamos 
despertar para uma atitude de fome e sede de Deus e de oração e adoração, 
buscando a Ele como nunca antes. Isto nos ajudará a estarmos prontos para a 
liberação daquilo que Deus estará  fazendo no planeta. 



Eu sei que você é como eu. Todos desejamos ser parte daquilo que Deus está fazendo 
e preparando para realizar no planeta. Assim, para nós uma parte disto tem sido  
estarmos certos de que estamos buscando a Deus acima de tudo, para suas ordens de 
batalha mas também para os momentos de intimidade, revelação, entendimento de sua 
natureza, caráter e agir de modo que abracemos Seu plano para o futuro. 

 

Michael Berg 
JOCUM 
Orlando , Florida 

 

 

Link to the first message by Shirley Brownhill of Perth:  http://www.ywam.org/wp-‐
content/uploads/2015/09/Shirley-‐Prayer-‐Portuguese.pdf 


