
 

Mês de Saturação YFC em Oração 24/7 

Fazemos parte de um movimento mundial, unidos por uma visão e missão comum para alcançar 

cada jovem com o evangelho de Jesus Cristo. Neste momento, a maioria de nós não se pode reunir 

pessoalmente para rezar, mas podemos reunir-nos virtualmente em oração unificada, extraordinária 

e persistente. E por isso estamos gratos. Passámos os últimos 5 meses a explorar o que é ser um 

movimento saturado em oração (através da nossa série de epraias) e agora vamos passar um tempo 

intencional com Deus e uns aos outros através de um mês de oração 24/7. 

Para o mês de Outubro, queremos ver cada hora de cada dia preenchida com oração por alguém do 

movimento YFC. 

A oração 24-7 não é novidade. De facto, em 1727, a comunidade moraviana em Herrnhut (dia actual 

da Alemanha) iniciou uma oração de 24-7 orações que durou 100 anos. Muitos dizem que este foi o 

nascimento do movimento da missão dos dias modernos. Em 1791, esta pequena comunidade tinha 

enviado 300 missionários para os confins do mundo. Isto é, em média, quase 5 missionários por ano, 

de uma pequena comunidade! Foram os missionários moravianos que, ao partirem de navio para as 

Índias Ocidentais para pregar aos escravos, disseram "O cordeiro que foi morto é digno de receber a 

recompensa do seu sofrimento". Teriam eles tido este tipo de zelo se não tivessem rezado? 

Proponho que é impossível manter o zelo pelo Senhor e os esforços evangelísticos sem oração.  

Desde então, surgiram muitos movimentos de oração 24-7, tais como 24-7 orações internacionais 

que começaram com um pequeno grupo de estudantes em 1999 no Reino Unido e se espalharam 

por todo o mundo. Ou a Casa Internacional de Oração em Kansas City, Kansas, EUA, que também 

começou em 1999 e tem tido culto e oração 24-7 desde então. Muitas casas de oração foram criadas 

em todo o mundo, segundo o modelo do que começaram. O que estes movimentos de oração têm 

em comum é a importância da oração e da missão de trabalhar em conjunto. Não é uma ou outra. 

Aqueles que rezam também evangelizam ou estão envolvidos em algum tipo de missão, e aqueles 

que estão em missão também rezam. 

Por isso, o meu apelo é que olhem para o mês de Outubro no vosso calendário e intencionalmente 

reservem tempo para orar e reunir outros para fazer o mesmo. Poderá optar por rezar durante uma 

hora, duas horas ou mesmo um dia inteiro. Pode escolher a mesma faixa horária todas as semanas. 

Pode rezar sozinho, mas ainda melhor, seria óptimo se pudesse reunir um grupo e rezar nestas 

horas. Pode escolher inscrever-se para rezar individualmente a uma hora, e com um grupo a outra 



hora! Teremos também algumas 'salas de zoom' todas as semanas, onde poderá juntar-se a outras 

pessoas da sua região ou de todo o mundo. 

Criámos uma folha de inscrição no website de oração 24-7. Pode aceder à folha de inscrição através 

da ligação na página Juventude para Cristo Internacional. O mais importante é calcular a diferença 

horária para o seu fuso horário, uma vez que a folha de inscrição só está disponível num fuso 

horário. Iremos utilizar o fuso horário do Gabinete Internacional, com sede em Denver, que é o MDT 

(Mountain District Time). Pode calcular a hora na sua região aqui. 

Assim que reservar uma vaga na folha de reservas, receberá um e-mail de confirmação com um 

lembrete de alguns dos principais detalhes. Receberá então também um e-mail de lembrete 24 

horas antes de o seu horário estar prestes a aparecer. 

Se tiver algum problema com isto, pode enviar um e-mail a Dinushka Fry para 

prayer_assist@yfci.org. Mas o objectivo é ter todas as faixas horárias preenchidas durante todo o 

mês de Outubro. Com o YFC em mais de 100 nações, acredito que isto é totalmente realizável.  

Apesar dos desafios dos últimos dois anos, este é um momento emocionante no nosso movimento. 

As pessoas estão a inovar para chegar aos jovens onde passam a maior parte do seu tempo no clima 

actual (online), a maré de oração está a subir e os jovens estão prontos a responder às boas notícias 

do evangelho. Vamos acreditar que à medida que nos unirmos em oração no próximo mês, veremos 

ainda mais a chegar a conhecer Jesus como Senhor e Salvador.  

Antes de 1 de Outubro, receberá um guia de oração para o mês que poderá utilizar se assim o 

desejar, para que possamos de facto ser unificados na nossa oração. Teremos também uma nova 

aplicação chamada 'Saturate', que será lançada na conferência MORE (disponível na sua loja habitual 

de aplicações), para a partilha de pontos de oração mais pessoais, testemunhos e encorajamento. O 

nosso objectivo será publicar o guia de oração na aplicação e também no website.  

Além disso, em anexo encontra-se este e-mail em formato PDF em russo, português, espanhol e 

francês para que possa distribuir às suas equipas. (Utilizámos DeepL Tradutor, pelo que poderá ter 

necessidade de verificar a tradução antes de a enviar). 

Estou ansioso por me juntar a si em Outubro. 

A sua irmã em Cristo e com grande antecipação, 

Lyndal 


