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S ão pelo menos 27 ossos, 37 músculos e cen-
tenas de movimentos diferentes que a mão 
é capaz de realizar. Só o dedo polegar é uma 
maravilha. Isaac Newton disse: “Na falta de 
outras provas, o polegar me convenceria da 

existência de Deus”. As mãos são como o rosto, falam de 
uma só pessoa. 

As mãos servem para pedir, prometer, chamar, admirar, 
confessar, calcular, condenar, acusar, comandar, aplaudir, 
reger, humilhar, construir, trabalhar, escrever, juntarem-se 
para orar. As nossas mãos foram a primeira almofada para 
repousar a cabeça, a primeira arma e a primeira linguagem. 
A mão aberta, acariciando, mostra bondade... A mão fecha-
da e levantada mostra a força e o poder... A mão empunha 
a espada, a pena e a cruz. A mão modela o mármore e o 
bronze, dá cor às telas, concretiza sonhos e pensamentos. 
A mão piedosa limpa as chagas dos aflitos e protege os 
fracos do desamparo. O aperto de duas mãos pode ser a 
mais sincera e eloquente confissão de amor, o melhor pacto 
de amizade ou um juramento de felicidade. O noivo, para 
casar-se, pede a mão de sua amada. Jesus abençoava com 
as suas mãos. As mães protegem os filhinhos, cobrindo-
-lhes com as mãos as cabecinhas inocentes. A mão serve 
para o herói empunhar a espada e o carrasco a corda; para o 
bom, amparar, e o injusto, punir. Para o que ama, acariciar, 
e para o assassino, matar. Para o filantropo as mãos servem 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

para dar, mas o ladrão as usa para roubar. Para o honesto, 
servem para trabalhar, e para o viciado, jogar. A mão dos 
Césares romanos decidia a sorte dos gladiadores vencidos 
na arena do Coliseu.

Diversos são os tipos de mãos... As de Tomé, são mãos 
incrédulas. As mãos de Pilatos, covardes. As de Abraão, 
mãos obedientes. As mãos de José, confiáveis. Mas existe 
um tipo de mão especial... as de Jesus. Mãos valentes, que 
tocaram as chagas dos leprosos; mãos firmes, que oferece-
ram apoio aos cansados; mãos serviçais e generosas, que 
lavaram os pés dos seus discípulos. Mãos que purificaram 
o templo, ficaram imóveis diante da provocação, se deixa-
ram atravessar pelos pregos na cruz, tornando possível a 
redenção. Hoje essas mãos têm as cicatrizes da crucifixão. 
Este é o tipo de mãos que queremos ter, as mãos de Jesus.

Nosso tema para 2019 firma-se na declaração de El-
len G. White: “O Senhor designou os jovens para serem 
Sua mão auxiliadora” (Serviço Cristão, p. 22). O desafio 
para a juventude adventista na América do Sul é ser essa 
mão. Que o mundo conheça quem é Jesus por meio de 
nossas mãos.

Um abraço e sempre, Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA
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Desa� os do trimestre

Entre os dias 1-5 deste mês, levaremos a galera da igreja para o Acampamento 
de Verão 2019 com o tema “Somos Tuas Mãos”. Prepare a igreja para este momento 
de retiro espiritual, confraternização e crescimento nos relacionamentos com Deus e 
com os amigos. Pegue algumas dicas para organizar melhor o acampamento no guia 
disponível no site:  adv.st/segurancaja 

Global Youth Day – 16 de março. Todo ano temos este tremendo movimento 
onde os jovens saem às ruas para serem as mãos e os pés de Jesus, em ações do bem 
em favor do próximo. Este ano, a ênfase será: ADOTE um prisioneiro, um paciente, 
um órfão. Vamos levar nossos jovens a impactarem a vida de pessoas, e não somente 
por um dia. A ideia é dar continuidade durante o ano a estas ações do bem, em prisões, 
hospitais, asilos, orfanatos, etc. Use a criatividade e faça a diferença sendo a mensagem!

Fevereiro

Janeiro

Março

Este ano será marcado pelo PDL JA, Programa de Desenvolvimento de Líderes JA. 
Nos primeiros meses deste ano estaremos participando de treinamentos e capacitações 
que terão por base o Manual do Ministério Jovem Adventista. Fique ligado para apren-
dermos juntos e trilharmos uma caminhada mais segura na liderança dos nossos jovens.

Entre os dias 14 e 23 queremos participar com os nossos jovens dos 10 Dias 
de Oração e, no sábado final, das 10 Horas de Jejum, com uma programação es-
pecial de reavivamento nas nossas igrejas. Convide seus jovens a fazerem parte deste 
movimento de oração.

Todo ano temos um tema que norteia nossos conceitos, iniciativas e ações. Para 
2019 estaremos trabalhando com o tema “Somos Tuas Mãos”. A Missão Calebe 
para este ano carrega também este forte tema, queremos de fato levar nossos jovens 
a um compromisso com a missão de pregar o evangelho, sendo as mãos auxiliadoras 
de Jesus. Vamos conectar nossa galera nessa aventura missionária!
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Participar do serviço de voluntariado em qualquer lugar exige algumas qualifi cações e habilidades. 
Algumas pessoas chegam a pensar que por não terem determinada formação, não conseguirão participar 
de uma missão, e então deixam esse sonho de lado. No entanto, as histórias de voluntários ao redor do 
mundo nos mostram algo interessante sobre isso. Ao chegarem no campo que Deus os enviou, precisam 

aprender o novo, mudar algum conceito e, até mesmo, o que já sabiam sobre sua profi ssão. Conheça 
a história da Nayeli e da Evelyn, voluntárias que viveram essa experiência e aprenderam que a melhor 

profi ssão para participar do Serviço 
Voluntário é Amar e Servir.

Ensiná-las a orar antes do iní-
cio das aulas, antes das refeições 
e tornar isso um hábito, sem ser 
necessário lembrá-las de fazê-lo, 
esses são frutos do trabalho que os 
voluntários do mundo todo espe-
ram. Apesar do fato de que houve 
fortes eventos dentro do país (con-
fl itos e ataques), isso não fora 
motivo para desistir. Pelo contrá-
rio, para os voluntários, isso pode 
ser um impulso a continuar traba-
lhando ainda mais para que outras 
pessoas conheçam a Deus. Nós, os 
jovens, temos um papel importante 
para o avanço da obra de Deus, e 
fazer parte disso depende de nós. 
Lembre-se: Deus não busca pes-
soas famosas para fazer o traba-
lho missionário. Ele busca pessoas 
comuns, como você e eu, para 
fazer coisas extraordinárias.

“Deus busca 
pessoas comuns, 

como você
 e eu, para 
fazer coisas 

extraordinárias.”

Meu nome é Nayeli, sou 
peruana e atuei como 
voluntária no Cairo Egito, 

como professora de crianças na 
“Sunshine Preschool”. Essa foi a 
primeira vez que vivi o desafi o 
de ir a um país do outro lado do 
mundo, mas valeu a pena.  Encon-
trei crianças com a necessidade de 
conhecer a Deus, buscando afeto 
e segurança. Não me esquecerei 
de quando, pela primeira vez, abri 
a porta da sala e fui recebida por 
uma pequena de dois anos, com 
cabelos loiros, encaracolados e um 
enorme sorriso. Também não me 
esquecerei da experiência de ter 
que falar para crianças muçulma-
nas sobre o amor de Deus e expli-
car-lhes que Ele é um, em todos 
os lugares, e que somos todos 
Seus fi lhos.

Nayeli Huamaní - Egito

Pro� ssão:
Amar e Servir
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@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org

Evelyn Cavalcanti - Iraque 

Meu nome é Evelyn, sou bra-
sileira, e eu nunca planejei 
ou sonhei em ser voluntá-

ria, muito menos no Iraque. Mas 
sei que cada pessoa é única e que 
Deus vê as peculiaridades de cada 
um. Também sei que, quando Ele 
nos convida a servi-Lo, temos a 
opção de responder sim ou não. 
Porém, quando respondemos afi r-
mativamente, nesse momento 
começam a ocorrer maravilhas. 
Quando partimos para essa experi-
ência, precisamos estar dispostos a 
nos desfazer de muitas coisas, den-
tro e fora de nós mesmos. Precisa-
mos nos desfazer de paradigmas, 
atitudes, pensamentos, planos e 
projetos para poder reconstruir 
pouco a pouco. Por exemplo, como 
psicóloga, sabia que quase tudo o 
que levei mais de cinco anos para 
aprender na universidade sobre 

“Precisamos 
estar dispostos a 
nos desfazer de 
muitas coisas, 

dentro e fora de 
nós mesmos.”

Amar e Servir

Quando Deus colocar em seu coração o desejo de servir como voluntário, não hesite diante 
das limitações que poderão vir, do que você tem ou não. Se disponha a ir e confi e que o 
Senhor irá romper todas as barreiras e irá prover o que for necessário. Ele irá usar suas 

habilidades de forma extraordinária e te levará a aprender coisas que te farão crescer e ajudar 
muitas pessoas. Esteja com o coração aberto e disponível para amar e servir, em qualquer 

lugar, a qualquer hora, esse deve ser o princípio para participar de qualquer missão.

psicologia, deveria deixar no Bra-
sil, e, em uma nova cultura, língua 
e contexto (de guerra), repensar e 
modifi car meus conhecimentos. No 
Iraque, consegui fazer duas coisas 
que não exigem muito esforço: 
cuidar e amar. É necessário estar 
aberto para experimentar, decep-
cionar-se, sofrer o choque cul-
tural, refazer, criar e fazer o que 
você não está acostumada e nem 
imaginou que faria. Precisamos 
nos adaptar às necessidades de 
um novo povo. O voluntariado nos 
proporciona crescimento espiri-
tual, porque dependemos de Deus 
de uma forma diferente. Devemos 
perceber que não somos nada por 
nós mesmos. No voluntariado, a 
primeira coisa que deve ser feita é 
abrir mão de si mesmo e permitir-
-se compreender que tudo é para a 
honra e a glória do Criador.
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Formação de 
Líderes

do Ministério Jovem

A formação de líderes sempre foi uma 
marca registrada do Ministério Jovem, 
porém os tempos e o perfil da juven-
tude têm mudado de maneira acele-
rada. Por esta e outras razões era de 

caráter imperativo ter um manual que auxiliasse 
todo aquele que lidera a juventude adventista. O 
manual do Ministério Jovem é um guia de orien-
tações, um recurso de consulta, um norte claro na 
hora de planejar e executar os projetos. Esse manual 
contém as linhas gerais de como fazer e liderar o 
Ministério Jovem nos tempos de hoje, bem como 
despertar a criatividade e inovação dos líderes e 
suas comunidades locais.

O manual contém o Programa de Desenvolvimento 
de Líderes (PDL JA), por meio do qual o líder mergulhará, 
em dez capítulos, numa jornada de aprendizagem e aper-
feiçoamento dos seus dons. Cada um dos capítulos visa 
ser também uma competência a ser desenvolvida pela 
liderança jovem na América do Sul.

Além do manual, outros materiais de apoio foram 
produzidos, como vídeo-aulas, apresentações e di-
versos outros recursos, e tudo isso estará disponível 
na íntegra pelo site liderja.com, ou pelo aplicativo 

Especial Pr. Carlos Campitelli – Diretor do Ministério Jovem Divisão Sul-Americana
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lider JA. Através das redes sociais também será 
possível saber de todas as atualizações de conteúdo 
para a liderança JA.

Diante dos desafios da liderança jovem, é vital 
que o ancião de igreja estude o material com profun-
didade, a fim de atender e apoiar de maneira mais 
expressiva as iniciativas dessa área.

A seguir apresento a visão geral que marca o conteúdo 
do manual e o programa de desenvolvimento de líderes.

Visão Geral
Sempre houve preocupação em relação à espiritualida-

de e futuro dos jovens. Hoje, com toda mudança cultural 
trazida pela revolução tecnológica em curso, os pais e os 
líderes da igreja ficaram ainda mais apreensivos acerca 
da vida religiosa da juventude. Enquanto muitos falam 
que os jovens estão perdidos, outros acreditam no grande 
potencial dessa geração.

A Igreja Adventista está atenta também às mudanças 
e exigências do mundo contemporâneo. Prova disso é que 
a transmissão de valores para as novas gerações é uma das 
quatro ênfases da igreja sul-americana neste quinquênio. 
Como líder de jovens, costumo ser questionado sobre 
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No entanto, os eventos também têm seu espaço, 
não como um fim em si mesmos, mas como partes 
de um todo, como momentos de celebração e ins-
piração que sirvam para mostrar o que Deus tem 
feito por meio dos jovens, motivando outros a se 
engajarem tendo em vista o que Ele vai fazer. Nesse 
sentido, é importante olhar para a juventude como 
protagonista em fazer a igreja, e não ser apenas 
meros espectadores. Se nosso foco estiver na mis-
são, a balança entre eventos e projetos duradouros 
estará equilibrada na dinâmica da congregação local.

Requisito imprescindível para a liderança do ministério 
jovem é ser e fazer discípulos, processo cuidadoso em que 
um grupo de jovens é aconselhado e conduzido por alguém 
com mais vivência, que carrega em si marcas mais profun-
das da jornada cristã. Para alcançar esse objetivo queremos 
ter mais líderes preparados para influenciar essa geração, 
que ousem novos métodos com uma linguagem mais atual 
sem perder o essencial, e que encarem o discipulado um a 
um e em pequenas comunidades como indispensável para 
um pastoreio intencional.

Os altos índices de apostasia entre os jovens são uma 
realidade no contexto adventista ao redor do mundo. Por 
isso, o discipulado das novas gerações não pode ser enca-
rado como uma tarefa meramente institucional. Sem dú-
vida, é um desafio coletivo da igreja, mas vai além disso: é 
responsabilidade pessoal. O discipulado não pode ser feito 
por atacado, decreto ou documento. Ele envolve poucas 
pessoas, pois é artesanal e pessoal.

Entendemos que a maior marca de um discípulo de 
Cristo é o amor (Jo 13:35), e quando este dom de Deus se 
manifesta na vida de alguém, ele transborda para outros. 
É por isso que o discipulado com as novas gerações será 
efetivo quando o amor pelos jovens for maior que nossos 
próprios interesses.

como podemos lidar com os principais desafios e o que 
podemos sonhar para eles e com eles. Vejo a nossa juven-
tude como um grande exército do bem. Eles são curiosos, 
conectados, proativos, inconformados com as injustiças, 
avessos à hipocrisia. Tudo isso faz com que essa geração 
tenha um grande potencial para se engajar em movimentos 
em favor do semelhante.

Por isso, como igreja, devemos continuar esti-
mulando cada jovem a abraçar o ideal do serviço, 
mas pautar essa mobilização pela intimidade diária 
com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia e 
da lição da Escola Sabatina. Creio que o ser sempre 
precede o fazer.

Essa vida devocional que move os jovens para a 
ação poderá ser estimulada por meio de encontros 
semanais presenciais, onde a vida em comunidade 
possa ser experimentada. O advento das redes sociais 
e o intenso uso que os jovens fazem delas, mostram 
a sede dessa geração por relacionamentos. Não preci-
samos sair da internet, mas intensificar os encontros 
pessoais face to face. Neles, os relacionamentos são 
aprofundados e os dons são desenvolvidos, e com 
uma comunhão diária forte e relacionamentos sau-
dáveis, o engajamento na missão será algo natural.

Os desafios de ministrar aos jovens são gran-
des, e um dos principais é mudar de uma cultura de 
“consumo de programas” para o envolvimento em 
projetos de curta e longa duração, especialmente os 
que têm como foco a comunidade de fora da igreja. 
Além do impacto social e evangelístico, projetos de 
missão transformam a mentalidade dos voluntários 
ao colocá-los diretamente no campo missionário. Eles 
descobrem que trabalhar pela salvação do próximo os 
aproxima de Jesus. Eles voltam com o amor ao próxi-
mo aflorado, mais generosos e parecidos com Cristo.





© Pexels.com

Com a pá
e a espada

Culto 1 Pr. Yoel Aarón Jerez Sola –Líder MJ da Associação Sul Austral do Chile/UCh

“Os que edificavam o muro, os que 
traziam as cargas e os que carregavam, 

cada um com uma das mãos fazia 
a obra e na outra tinha as armas” 

(Neemias 4:17, ARC).

ADORAÇÃO
Eu Sou a Mensagem – DVD Adoradores 2
Eu Creio – Música Tema 2017
Fé e Ação – Música Tema 2018

TESTEMUNHO

R yan Hreljac é um rapaz canadense que, aos 
seis anos de idade, escutou sua professora 
falar sobre a necessidade de água na África. 
Então, ele mobilizou toda a família, vizi-
nhos e escola para poder pagar pelo poço 

de água e, com uma passagem de avião comprada por 
seus próprios vizinhos, viajou para Uganda, onde abriu o 
primeiro poço de água na África para mais de 500 pessoas 
daquela comunidade. 

Já tão novo Ryan iniciou uma vida de serviço e de 
milagres. Hoje, Ryan coordena uma fundação chamada 
“Ryan’s Well Fundation” (Fundação Poços do Ryan), que tem 
abastecido de água a mais de 1.000.000 de pessoas em dife-
rentes lugares da África. Ryan apegou-se à suas convicções, 
lutou pelo que acreditava e conseguiu tornar real um milagre.

12 jan / mar    2019
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Este é o momento de ir à presença de Deus em grupos, 

para abrir o coração, orando pela igreja, pelas famílias que 
a compõem e pela unidade na tarefa de salvar e servir. Ter-
minar a obra não será nada fácil, mas estamos no tempo em 
que Deus prometeu dar-nos o poder de que necessitamos; 
não estamos sozinhos.

MENSAGEM
Alguma vez você já se sentiu envolvido em um problema 

aparentemente sem solução ou em uma luta sem razão? Há 
momentos em que só um milagre pode resolver a situação, 
mas, como esse milagre vai acontecer? No caminho que 
Deus traçou para Seu povo, milagres são muito necessários, 
e é Deus quem os realiza.

Neemias recebeu do rei, para quem trabalhava, a auto-
rização de ir ajudar seus irmãos a reconstruírem os muros 
da cidade de Jerusalém.

Quando chegou em Jerusalém, encontrou ruínas e um 
remanescente fiel e sofrido. Neemias começou a fazer um 
trabalho com os líderes, e depois com todo o povo, a fim de 
motivá-los e uni-los, e assim começou a obra. Os inimigos se 
organizaram mais uma vez para fazer cessar a construção 
do muro, mas como não tiveram êxito, decidiram atacá-los. 
Neemias foi avisado e preparou o povo para a guerra. To-
dos ajudaram. As famílias estavam armadas com espadas, 
lanças e arcos enquanto “os que edificavam o muro, os que 
traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma 
das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas” (Ne 4:17).

Que tremenda demonstração de fé e ação, quando a con-
vicção consegue transformar o covarde em valente, e a fé 
mostra o melhor das pessoas, unidas em torno de uma obra 
impossível! Sempre alerta, sempre orando e clamando a Deus, 
o muro foi completado, e tornou-se evidência de que, quando 
há compromisso e disposição para salvar e servir, Deus guia e 
atua de tal maneira que as obras impossíveis se concretizam.

Podemos imaginar os homens de Israel trabalhando com 
a ferramenta em uma mão e a arma na outra. A espada na 
mão esquerda e a pá na mão direita. Realizando o trabalho 
em completo estado de alerta contra o inimigo. A espada 
numa mão, a pá na outra.

A espada representa a Palavra de Deus, toda fé e convic-
ção. A pá representa o envolvimento com a obra de Deus, 
o desejo de servir, e a ação como fruto da fé.

A lição é clara: você e eu somos o remanescente, temos 
um desafio difícil e um inimigo atacando. Como vencer? 
Só haverá êxito e avanço quando usarmos a espada da fé 
numa das mãos e pá do serviço na outra. Crendo em Deus 
e ao mesmo tempo trabalhando na tarefa de dar testemu-
nho a todo o mundo.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A fé, a fé salvadora, deve ser ensinada. A definição dessa 

fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras: É o 
ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda 
e controle de Jesus Cristo. [...] Todos os que isso fizerem 
serão salvos para a vida eterna. Haverá a certeza de que 
a alma foi lavada no sangue de Cristo e revestida com a 
Sua justiça, sendo preciosa à vista de Jesus. Nossos pen-
samentos e nossas esperanças estão no segundo advento 
de nosso Senhor. Este é o dia em que o Juiz de toda a Terra 
recompensará a confiança de Seu povo” (Mente, Caráter 
e Personalidade, v. 2, p. 531).

MÃO NA MASSA
Adoração: Escolha louvores que falem sobre fé, con-

vicções e que motivem à ação.
Testemunho: Prepare uma sequência de imagens 

em vídeo e, enquanto as apresenta, conte a história de tal 
maneira que sensibilize as pessoas. Seja breve. O momento 
seguinte é o da oração.

Oração Intercessora: Cada um dos presentes pode 
anotar em uma folha as razões pelas quais orar; em seguida 
o líder anotará os motivos principais, e finalmente, cada 
um deve tirar uma foto da folha. Dessa forma, haverá um 
compromisso de orar durante a semana, podendo ser de 
maneira pessoal, em família ou no PG.

Mensagem: A mensagem tem por base Neemias 4, 
mas leia os primeiros três capítulos para entender o con-
texto. As pessoas podem participar desse momento. Por 
exemplo, leve uma pá e uma espada e peça para as pessoas 
fazerem ambas as tarefas.

Entregue marca-páginas (você pode fazê-los ou com-
prá-los) como um presente e peça para que o coloquem em 
Neemias 4; dessa forma, cada vez que passarem por essa par-
te da Bíblia, farão uma conexão e a reflexão será constante.
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“Servi ao SENHOR com 
alegria, apresentai-vos diante 
dele com cântico” (Sl 100:2).

ADORAÇÃO
Entrega – CD Jovem 2010
Nasce em Mim – CD Jovem 2010
Eis-me Aqui – DVD Adoradores 2

TESTEMUNHO

A Guerra Civil norte-americana começou em 
1861. O Departamento Médico do Exército 
dos EUA não estava preparado para atender 
às necessidades dos feridos; muitos mor-
reram no campo de batalha ou enquanto 

eram levados ao posto médico, por não receberem a tempo 
os medicamentos e a devida atenção. Clara Barton, uma 
mulher que trabalhava como funcionária no Escritório de 
Patentes dos EUA, sentiu o desejo de ajudar. Sua experiên-
cia como enfermeira a motivou a solicitar permissão para 
levar seus próprios suprimentos para ajudar nos campos 
de batalha. Finalmente, com a colaboração de um senador 
norte-americano, a permissão foi concedida e ela começou 
a realizar seus deveres militares auto-impostos. Ela foi a 
alguns dos lugares mais sangrentos da Guerra Civil e foi 
chamada de “o anjo do campo de batalha”. Barton even-
tualmente estabeleceu a Cruz Vermelha Americana, atu-
almente Cruz Vermelha Internacional, provendo serviços 
humanitários para muitos países.

No dia 8 de março de 2019, sexta-feira, celebra-se o Dia 
Internacional da Mulher. Sem dúvida, é uma data muito 
importante no mundo, onde se reconhece a importância da 
mulher na sociedade. A mulher tem tido um papel muito 
importante desde os tempos bíblicos, e, como igreja, reco-
nhecemos seu valor e importância, não somente agora, mas 
desde o início. De fato, a maioria dos membros da Igreja 
Adventista em todo o mundo é de mulheres.

Pr. Cristian Valdés Soto – Líder MJ – Associação Metropolitana/UCh
Culto 2
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Mulheres 
consagradas:

chave para a missão

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos para que os homens e as mulheres de nossa 

igreja trabalhem por essa sociedade que está perecendo e 
para que se renove, nas mulheres, a disposição de servir a 
Deus e aos outros.

MENSAGEM
Marta é mencionada em dois evangelhos: em Lucas e João. 

Os irmãos Marta, Maria e Lázaro viviam na aldeia de Betânia. 
Marta é um nome que significa “senhora”. O significado do 
nome se associa a um caráter dominante e de confiança em 
si mesma. Em certa ocasião, Jesus visitou o lar de Marta. Ela 
se destacava por ter uma tremenda disposição para receber 
as pessoas. Marta sentia que era injusto que Maria não a 
estivesse ajudando para poder recepcionar os convidados, 
principalmente a Jesus que era o convidado especial; “Se-
nhor” – disse Marta – “não te importas de que minha irmã 
tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, 
que venha ajudar-me”. Jesus lhe disse que Maria escolheu a 
melhor parte, tomando tempo para estar com Ele, e que ela, 
Marta estava preocupada com muitas coisas. 

Quão importante é passar tempo com Jesus antes de 
realizar qualquer trabalho! Por outro lado, quão importante 
é também poder contar com pessoas que sempre estarão 
nos bastidores fazendo com que as coisas aconteçam bem.

Outra mulher destacada por seu serviço é Rebeca, que 
com gentileza atendeu Eliezer e  seus camelos. Há muito 
que se aprender também com Abigail, uma mulher sensata 
que esteve disposta a correr o risco de perder sua vida para 
salvar seu tolo esposo, Nabal. 

“Às vezes um prato de comida muda o ânimo de qual-
quer pessoa”. 

Há muitas outras mulheres, tais como Priscila, uma mu-
lher que colaborou tremendamente com Paulo, e junto com 

seu esposo, ofereceu sua casa para a realização de cultos. 
No céu não haverá coroas sem estrelas, e Deus chama as 

mulheres a ocupar seu lugar no testemunho, na pregação 
da Palavra, e por meio de seus dons. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do 

seu tempo ao serviço do Senhor devem ser designadas [...]. 
Coloquem-se fardos sobre homens e mulheres da igreja, 
para que cresçam como resultado do exercício, e assim se 
tornem agentes eficazes na mão do Senhor para a ilumi-
nação daqueles que se assentam nas trevas”.

“[...] Deus deseja obreiros que levem a verdade a todas as 
classes [...]. Nessa obra, as mulheres podem desempenhar 
uma parte importante. Conceda Deus que aqueles que le-
em estas palavras façam sinceros esforços para apresentar 
uma porta aberta para que mulheres consagradas entrem 
no campo” (Filhas de Deus, p. 78).

MÃO NA MASSA
Adoração: Escolha louvores que falem sobre o serviço 

a Deus e ao próximo, e que possam estar ligados à obra das 
mulheres no plano de Deus.

Testemunho: Se preferir, use outro testemunho de 
como as mulheres podem ser ouvidas na sociedade em que 
vivemos, mas de forma altruísta.

Oração intercessora: Convide as mulheres presentes 
a irem à frente para fazer uma oração de compromisso e 
de serviço a Deus e sua igreja. 

Mensagem: Organize uma roda de discussão sobre 
a situação atual do mundo e como as mulheres da igreja 
podem realizar algo em favor da humanidade, seguindo 
ideias benéficas de caráter altruísta para levantar sua voz 
na sociedade em que vivemos.
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“O SENHOR é quem vai 
adiante de ti; ele será contigo, 

não te deixará, nem te 
desamparará; não temas, nem te 

atemorizes” (Dt 31:8).

Salvar e servir…
nas horas boas e ruins

ADORAÇÃO
Fé e Ação – Música Tema 2018
Somos Teus – CD Jovem 2012
Eu Sou Calebe – CD Jovem 2013

Autor: Pr. Andrés Gómez Mora – Líder MJ – Associação Norte do Chile/UCh
Culto 3

TESTEMUNHO

O distrito de Tamarugal-Camiña 
foi o lugar escolhido pelos jovens 
de Iquique para realizar o projeto 
Calebe de Inverno. A paisagem 
verde e o rio que adorna essa zo-

na desértica foram apenas o início de algo que 
mudaria a vida desses 80 jovens.

O projeto foi marcado por um forte trabalho 
social. Tudo ia muito bem! A comunidade estava 
muito agradecida a nossos guerreiros “Calebes”. 
Chegou a primeira noite das conferências e para 
a nossa surpresa, quase nenhum dos vizinhos 
assistiu. Fizemos uma reunião com os jovens e 
descobrimos que estávamos tão entusiasmados 
ajudando as pessoas que havíamos esquecido o 
objetivo de nossa missão: “Salvar e Servir”. Depois 
de orar, criamos um grupo para convidar a todos 
os vizinhos para as conferências. Graças a Deus 
que desde essa noite nunca tivemos menos do 
que 20 visitas, e ao final do projeto, nove de nossos 
amigos se batizaram. Os jovens puderam entrar no 
rio para acompanhar o batismo com eles e a expe-
riência marcou tanto nossa vida que sete Calebes 
decidiram estudar Teologia para serem pastores.
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos para que Deus nos ajude a experimentar a 

alegria de servir e ao mesmo tempo trabalhar pela salva-
ção de outros.

MENSAGEM
Depois que Jesus realizou o milagre de alimentar cinco 

mil homens apenas com cinco pães e dois peixes, decidiu 
ir a um lugar para “descansar”. Os discípulos não sabiam 
onde era, já que era muito difícil encontrar um lugar onde 
as pessoas não seguissem seu Mestre. Lucas 8:26 diz que 
Jesus decidiu ir a Gadara, um lugar onde não havia segui-
dores. Os versículos seguintes mostram a triste condição 
dos endemoniados de Gadara, que eram atormentados há 
muito tempo, viviam sendo presos a correntes, gritando 
como loucos e o inimigo feria seus corpos sem roupas nas 
pedras dos sepulcros.

Imagine que você está caminhando com seus amigos 
por aquele lugar e de repente um desses loucos aparece. O 
que você faria? Há um ditado popular que diz que “soldado 
que corre serve em outra guerra”. Certamente, antes de 
responder a essa pergunta seu cérebro já haveria enviado 
a ordem para seus pés correrem! Mas fique tranquilo, 
não se sinta mal por sua resposta, Ellen White diz que “os 
discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados” 
(O Desejado de Todas as Nações, p. 234). Com certeza 
essa terrível experiência não era o que os discípulos espe-
ravam. Muitas vezes pode acontecer o mesmo na tentati-
va humana de “Salvar e Servir”. Queremos servir a Deus, 
amamos a experiência social, mas apenas enquanto isso 
não signifique arriscar muito nossa vida. Há muitos que 
decidem ser servos “moderados” pela causa de Deus, não 
estão dispostos a dar mais do que o estritamente necessário. 
É fácil estar perto de Deus quando os pães se multiplicam. 
Mas devemos recordar que quem vive para “Salvar e Servir” 
às vezes passa por situações que não são nem um pouco 
agradáveis. O que fazer quando a frustração, a dor ou as 
provas surgem?

Nunca se esqueça de que, para aprofundar nossa depen-
dência, às vezes o Senhor permite momentos de “aparente 
distância”. Nesses momentos é possível experimentar uma   
experiência mais profunda com Jesus.

Lucas 8:35 diz que finalmente Jesus curou aos endemo-
niados. Agora estavam vestidos, sãos e com paz no cora-

ção. Jesus impactou tanto suas vidas que eles só queriam 
seguir ao Seu lado.

Mas Jesus disse em Lucas 8:39: “Volta para casa e conta 
aos teus tudo o que Deus fez por ti”; então eles foram de 
casa em casa para “Salvar e Servir”, transformando-se nos 
primeiros missionários naquele lugar.   

Deus nos prometeu que nunca nos deixará nem aban-
donará (Dt 31:8).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Ali estava para eles uma obra a realizar — ir 

para um lar pagão, e contar as bênçãos que haviam 
recebido de Jesus. Foi-lhes duro separar-se do 
Salvador [...] E seu longo isolamento da socieda-
de parecia torná-los inaptos para a obra que Ele 
lhes indicara. Mas assim que Jesus lhes apontou 
o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Não so-
mente à sua casa e aos vizinhos falaram acerca de 
Jesus; mas foram através de Decápolis [...] Assim 
fazendo, era maior a bênção que recebiam do que 
se, para seu próprio benefício apenas houvessem 
permanecido em Sua presença. É em trabalhar 
para difundir as boas-novas de salvação, que so-
mos levados para perto do Salvador” (O Desejado 
de Todas as Nações, p. 236).

MÃO NA MASSA
Adoração: Seria ideal escolher pessoas que compar-

tilharam Jesus uns com os outros para dirigir os louvores.
Testemunho: Faça perguntas tais como: Doce ou 

salgado? Inverno ou verão? Em seguida explique que há 
decisões que são relevantes e outras não. Conte como as 
decisões tomadas no projeto Calebe mudaram o rumo de 
muitas vidas.

Oração intercessora: Mostre fotos dos projetos 
sociais, como Calebe, etc. Orem pelas pessoas visitadas 
nessas atividades. Seria interessante se um desses amigos 
puder ser levado à igreja para que os jovens orem por ele. 

Mensagem: Antes do tema peça a alguém que 
entre gritando como um louco, vestido com rou-
pas velhas e sujas, manchadas com algo vermelho 
como sangue, e que ao encontrar-se com a cruz, 
se acalme. Em seguida, comece a mensagem em 
nome do Senhor.

jan / mar    2019 17







© nd3000 | stock.adobe.com

“Guiarei os cegos por um caminho 
que não conhecem, fá-los-ei andar 

por veredas desconhecidas; tornarei 
as trevas em luz perante eles e 

os caminhos escabrosos, planos. 
Estas coisas lhes farei e jamais os 

desampararei” (Is 42:16).

ADORAÇÃO
Somos Jovens de Valor – CD Jovem 1996
Nas Mãos do Oleiro – DVD Adoradores 3
Mensageiro – CD Jovem 2006

Pr. Hugo Gómez – Líder MJ – Associação Centro Sul do Chile/UCh
Culto 4
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Uma obra
inclusiva

TESTEMUNHO

M eu filho Lucas nasceu em 30 de dezembro 
de 2012, às 18h20. A notícia que não 
esperávamos era que ele nascera com 
Síndrome de Down. Nesse dia, recebe-
mos um milagre em nossas vidas, uma 

responsabilidade que estávamos dispostos a assumir com 
todo amor. Com o passar do tempo, nos demos conta de 
que Lucas não necessitava de pais como nós, mas nós é 
que precisávamos de um filho como ele. 

No dia a dia, eu raramente encontrava pessoas com 
Down, mas depois, eu os via em toda   parte. Logo entendi 
que eles sempre estiveram ali, mas eu não os via; e pensei 
que se eu, sendo um cristão, não os via, muito menos o 
mundo os verá. 
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Uma vez, com muito carinho, uma pessoa me disse: 
“Pastor, fique tranquilo, seu filho tem o Céu garantido”. 
Essa pessoa, com boas intenções, fez um comentário um 
tanto errôneo, já que excluía o meu filho do plano da sal-
vação, não reconhecendo que ele poderia tomar a decisão 
de aceitar a Jesus. Depois de pensar um pouco, respondi 
com carinho: “Obrigado, mas quero educar meu filho para 
que ele aceite a Jesus como seu salvador”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Separe um momento para agradecer pela saúde, pela 

vida e tudo o mais que Deus nos tem dado. Ore pelas pes-
soas com necessidades especiais para que também possam 
aceitar a Jesus. Oremos para que Deus nos dê boas ideias 
para trabalhar nessa área em nossa igreja.

MENSAGEM
Como igreja, devemos cumprir a missão de pregar o 

evangelho a cada uma das pessoas que Deus nos enviar, 
como claramente Ele indica em Mateus 28:19-20. A per-
gunta é: quão preparado estou para cumprir esse desafio? 
Devemos nos preparar pelo menos de duas maneiras: 

1.  Melhorar o relacionamento espiritual com 
Deus (permanente adoração ao Senhor, estudo da 
Bíblia, oração).

2.  Estudar conteúdos, formas, estratégias, di-
dáticas, materiais para levar a mensagem a todos.

Será que, como igreja, notamos que todas as pessoas 
são diferentes, têm diferentes formas de pensar, diferentes 
realidades e também que existem muitas pessoas que têm 
alguma necessidade especial? O que estou fazendo para 
compartilhar a mensagem de forma efetiva? Que estra-
tégias minha igreja está elaborando? A igreja é inclusiva 
para elas e suas famílias?

Inclusão é integrar as pessoas na sociedade, buscando sua 
genuína contribuição de talentos e também cuidando para 
que elas recebam todos os benefícios que a sociedade oferece. 

Isso deve ocorrer nas áreas econômica, educativa e 
política. 

Na igreja, inclusão é integração dessas pessoas dentro 
da comunidade de irmãos, buscando uma genuína contri-
buição de seus talentos e dons e cuidando para que elas 
recebam todos os benefícios que a igreja oferece.

Algumas atitudes práticas que a igreja pode assumir 
para a inclusão de pessoas com necessidades especiais são:

1.  Vida espiritual: Apoiar seu processo de aprendi-
zagem e dependência de Deus.

2.  Estudo da Bíblia: Cuidar para que eles tenham 
uma correta compreensão da mensagem bíblica e 
das doutrinas de forma básica. Para isso, a igreja 
deve capacitar os professores, adaptar salas de aula, 
materiais, etc.

3.  Relacionamento: Acolhê-los nos diferentes grupos 
da igreja para eles sentirem que contribuem também 
com o grupo, de alguma forma.

4.  Missão: Integração, não apenas deles, mas também 
de suas famílias, para que recebam apoio e amor 
da igreja.

5.  Estrutura: Conscientizar a igreja local para que 
a estrutura conte com rampas de acesso, salas ade-
quadas, sanitários adaptados, etc.

Podemos dizer que conseguir a inclusão na igreja não 
depende apenas da pessoa, mas da superação de barreiras 
que temos em nós ou na igreja, para que possam ser feitas 
as adaptações necessárias que cada pessoa requer a fim de 
desenvolver sua vida cristã de maneira integral.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Enfermeiras-missionárias que tratam dos doentes e 

mitigam a aflição dos pobres encontrarão muitas opor-
tunidades de orar com eles, ler-lhes a Palavra de Deus e 
falar do Salvador. [...] Podem levar um raio de esperança 
à vida dos vencidos e desanimados” (A Ciência do Bom 
Viver, p. 144).

 

MÃO NA MASSA
Adoração: Escolha músicas que falem sobre pre-

gar a todos.
Testemunho: Busque uma família que tenha al-

guma pessoa com necessidades especiais, que tenha 
conseguido ir adiante graças a Deus e à igreja, para 
que compartilhe seu testemunho. 

Oração Intercessora: Agradeça a Deus pelo que 
você tem e peça para ser semelhante a Ele, para 
aceitar de coração a todos e trabalhar por eles.

Mensagem: Depois de analisar o tema, reúnam-
-se em grupos para observar a realidade da igreja e 
criar planos para uma igreja inclusiva, considerando 
quais benefícios a igreja local possui e quais ainda 
lhe faltam.

jan / mar    2019 21



© pexels.com

“Depois disso, Jesus saiu, viu 
um homem chamado Levi, que 

era cobrador de impostos e 
convidou-o ‘venha comigo’; Levi 

levantou-se, deixou tudo e passou 
a segui-lo” (Lucas 5:27, 28)

Deixe tudo aqui

LOUVOR
Dez Mil Razões – CD JA 2015
Nas Mãos do Oleiro – Adoradores 3
Eu Vou – Adoradores 3

Pr. Alceu de Assis Filho –Líder MJ - União Leste Brasileira
Culto 5

TESTEMUNHO

O acampamento de verão é a oportunidade 
que os jovens têm de ampliar o círculo de 
amigos e estreitar a amizade com Jesus. 
Numa dessas oportunidades, após falar 
aos jovens sobre a necessidade de aban-

donar coisas que aprisionam ao pecado, um jovem me 
procurou para conversar. Durante o diálogo ele me disse 
que queria deixar tudo por Jesus, inclusive as drogas que 
havia levado para o acampamento. Embaixo de uma árvore 
oramos e o rapaz foi liberto do vício. Alguns meses mais 
tarde, aquele jovem foi batizado nas águas para ter o seu 
nome escrito no livro da vida.
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Um retiro espiritual é a oportunidade de viver a vida 

em comunidade antecipando a convivência eterna que 
viveremos em breve no Céu. Neste momento vamos orar 
clamando a Deus por uma experiência real com Ele, come-
çando aqui e seguindo por toda a eternidade.

MENSAGEM
INTRODUÇÃO

Levi Mateus vivia como um leproso, embora não tives-
se nenhuma doença. Ele estava à margem da sociedade, 
pois escolheu ser um cobrador de impostos. A profissão 
o tornava um traidor, que cobrava impostos dos judeus, 
seu povo, para entregar aos opressores, os romanos. Vivia 
sozinho, sem amigos, marginalizado e sem expectativas. 
Embora possuísse muito dinheiro, não conseguia comprar 
amizade ou simpatia.

I – O ENCONTRO COM JESUS
Jesus estava de passagem pela cidade de Levi, assim 

como está de passagem pelo nosso acampamento. Jesus 
conhece a todos e, diante dEle, ninguém é esquecido ou 
passa despercebido.

Como de costume, naquele dia Levi foi para o trabalho. 
Ele percebia a indiferença com que era tratado, sabia que 
as pessoas falavam dele. Porém, ele queria uma nova vida, 
outra oportunidade. Mas sabia que, diante dos religiosos 
da época, ele era um caso perdido.

Foi aí que ouviu um chamado do líder de um grupo 
que possuía tudo o que ele não tinha: graça, alegria e paz. 

“Segue-me” – foi a expressão que ouviu. Era o convite 
para a mudança que ele tanto ansiava.

Na página 199 do livro O Desejado de Todas as Na-
ções, lemos: “Assim toda alma é provada quanto a seu mais 
forte desejo – se bens temporais, se a companhia de Cristo”.

II –  A REAÇÃO AO DESAFIO PROPOSTO 
POR JESUS

A Bíblia diz que Levi deixou tudo! Deixou a mesa, a 
profissão, o dinheiro e foi atraído para Aquele que o mag-
netizou, que o atraiu, que o conquistou e deu um novo 
sentido para sua vida. Ele escolheu ser discípulo de Jesus.

CONCLUSÃO
Estamos em um momento crucial da história do mundo. 

A nossa geração verá Jesus voltar!
O Espírito Santo falou à mente de Levi, como fala co-

nosco hoje. Mas, não falará para sempre. Jesus passa por 
aqui hoje e fala conosco. O que você precisa deixar? O 
que o impede de viver plenamente com Deus e ser feliz 
de verdade?

Levi deixou tudo e Deus o fez discípulo. Deixe o que o 
aprisiona e você verá o que Deus fará por você!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O Espírito Santo aprecia dirigir-Se à juventude, para 

desvendar-lhe os tesouros e belezas da Palavra de Deus” 
(Mensagens aos Jovens, p. 246).

MÃO NA MASSA
Louvor: Esse momento é importante, pois através 

dos louvores escolhidos você já leva cada amigo, irmão 
e participante a sentir o clima do culto jovem. Para essa 
atividade envolva jovens de todas as equipes. Lembre-se 
também de chamar aqueles que tocam instrumentos para 
que participem. 

Testemunho: O testemunho pode ser encenado. É um 
momento fundamental porque a história relatada pode 
ser a história da vida de alguém que esteja no grupo. Além 
disso, se possível, durante a organização do culto, pense em 
alguém que esteja participando do acampamento e tenha 
um testemunho para contar presencialmente.

Oração Intercessora: Nesse momento é possível 
iniciar o amigo secreto de oração que durará o período 
do acampamento, ou orar em equipes, ou ainda de dois 
em dois (se este for o modelo escolhido, solicite que os 
amigos orem juntos). Lembre-se que essa é uma oração 
com objetivo e foco. 

Mensagem: A mensagem está baseada na Bíblia e no 
livro O Desejado de Todas as Nações (capítulo 28, que 
trata do chamado de Levi Mateus). A mensagem poderá ser 
pregada por uma ou duas pessoas. Lembre-se que é durante 
o período do acampamento que você conseguirá unir a sua 
equipe e os jovens por todo o ano. Um bom acampamento 
irá se refletir em um ótimo ano para o Ministério Jovem.
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“Resolveu Daniel firmemente não 
se contaminar com as finas iguarias 

do rei nem com o vinho que ele 
bebia” (Daniel 1:8).

Coração de
adorador

LOUVOR
Vou me Entregar – CD Jovem 2014
Fortes – CD Jovem 2013
Adorá-Lo – Adoradores 2

Culto 6
Pr. Eduardo Ibrahim – Líder MJ – Associação Bahia/ULB

TESTEMUNHO

S ou Taisa Conrado, tenho 30 anos, sou formada 
em Comunicação Social, cheia de sonhos, com 
um bom emprego e ativa nas atividades da 
igreja. Porém, sentia que faltava alguma coisa 
em minha vida. Ir aos cultos era legal, mas às 

vezes me sentia vazia, queria ser uma cristã melhor, queria 
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ser amiga de Jesus. Várias vezes falei com Deus sobre não 
alcançar meus objetivos. Foi então que percebi o que me 
faltava - depender completamente dEle. Foi justamente 
nessa época que ouvi falar do projeto Um Ano em Missão. 
Aceitei viver por um ano na dependência completa do meu 
Deus e aprendi que adoração é um estilo de vida.

No projeto Um Ano em Missão vivi novos desafios. Es-
tar 24h convivendo com oito jovens não era uma tarefa fácil, 
mas sempre mantive o foco de que valeria a pena, porque 
ver a satisfação nos olhos das pessoas que alcançávamos 
na comunidade não tinha preço.

Ficar longe de casa, da família e dos amigos era ou-
tra dificuldade a ser superada. Eu estava num momento 
delicado, a minha irmã passava por sérios problemas de 
saúde e a distância poderia refletir em seu bem estar. Mas 
as histórias de Daniel e Ester, que viveram longe de sua 
pátria, me motivavam a prosseguir. O projeto de um ano 
terminou e agora vivo uma vida em missão!

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar pelos sonhos e planos dos jovens. 

Oremos para que a vontade de Deus seja realizada na 
vida de cada um.

MENSAGEM
Texto de apoio: Daniel 6:1-10.
À semelhança dos tempos bíblicos, os jovens têm enfren-

tado grandes desafios para serem fiéis a Deus. O mundo tem 
oferecido tudo de prazeroso, excitante e sem compromisso, 
e muitos têm mergulhado nessa viagem sem volta. Mas 
será que vale a pena negar tudo isso para servir a Deus? 
Teremos a oportunidade de conhecer um pouco da história 
de um jovem que se tornou grande nas mãos do Senhor.

Quem era ele?
1.  Sua família lhe apresentou a Deus.
2.  Foi levado cativo no início de sua juventude para uma 

das nações mais cruéis do mundo.
3.  Enfrentou grandes tentações e desafios.
4.  Tornou-se um dos homens mais influentes de sua época. 

Era mais importante para Daniel ser fiel a Deus do 
que aos costumes pagãos:

Independentemente da correria e responsabilidades 
diárias, e da adoração que o povo ao redor dele fazia, Da-
niel tinha um plano de oração. E, graças a isso, foi capaz de 

arriscar sua vida pelo seu Deus (Daniel 6:10). Daniel era 
um verdadeiro mordomo e Deus era com ele.

É seu desejo colocar Deus em primeiro lugar em sua 
vida? (Plano diário de oração).

É seu desejo ser um fiel mordomo de Cristo? (Estilo de 
vida, dízimos e ofertas).

Convide os jovens a colocarem seu nome no espaço 
em branco. Em voz alta recite o compromisso e os desafie:

“Eu ________________________ comprometo-me 
neste dia a colocar Deus em primeiro lugar em minha vida, 
evitando tudo aquilo que me afaste da Sua presença, resis-
tindo ao mal e aos desejos da carne e comprometendo-me 
em ser um mordomo fiel”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Vi que muitas almas se salvariam, caso os jovens esti-

vessem no lugar em que se deveriam achar, consagrados 
a Deus e à verdade; mas em geral assumem uma posição 
em que lhes deve dedicar contínuo labor, do contrário eles 
próprios se tornarão do mundo… Lágrimas são vertidas por 
sua causa, e são arrancadas do coração dos pais angustiosas 
súplicas em seu favor” (Mensagens aos Jovens, p. 206).

MÃO NA MASSA
Louvor: Tenha uma boa equipe de louvor que co-

nheça bem as canções, e incentive os jovens que tocam 
instrumentos a participarem. A escolha das músicas é de 
fundamental importância.

Testemunho: O testemunho poderá ser apresentado 
em forma de drama ou carta. É um momento importante 
porque a história pode tocar profundamente o coração de 
algum jovem presente.

Oração Intercessora: Não se esqueça de que essa 
é uma oração com objetivo e foco, deixe todos eles muito 
claros. Solicite que os jovens continuem orando em casa, 
durante a semana, por esses motivos.

Mensagem: Crie um painel em forma de um celular 
mandando uma mensagem de WhatsApp para Jesus (deve 
ter o nome Jesus Cristo e uma imagem que o represente); 
desafie os jovens a escreverem um pedido especial que eles 
gostariam de fazer para Jesus e peça que colem no painel.

Diga: Neste momento, Jesus Cristo espera uma men-
sagem de WhatsApp de seu amigo (você).

Depois que todos colarem as mensagens, com um fundo 
musical, faça uma oração específica pelos pedidos,  desafian-
do os jovens a terem uma vida de oração.
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“Então a serpente disse 
à mulher: Certamente não 
morrereis” (Gênesis 3:4).

LOUVOR
Ao Mundo Vou Contar – CD Jovem 2017
Mensageiro – CD Jovem 2006
A Minha Esperança – CD Jovem 2003

Pr. Jádison Encarnação – Líder MJ – Associação Bahia Central/ULB
Culto 7

TESTEMUNHO

E la é pedinte no calçadão de Londrina há mais 
de 20 anos. No entanto, foi confundida com 
outra mulher em uma foto tirada numa praia 
do Nordeste. Só que Lucimara Aparecida Diniz 
nunca foi à praia. Muito pelo contrário, faz 

mais de 20 anos que, quase que diariamente, ela pode ser 
encontrada no mesmo endereço: Avenida Paraná, 347, em 
frente a uma agência bancária. Ela tem deficiências, fruto 
de uma poliomielite contraída ainda antes do primeiro 
ano de vida. Então, é no calçadão de Londrina, norte do 
Paraná, que ela recebe esmolas e ajudas de desconhecidos 
ou velhos conhecidos. Porém, recentemente, começou a 
circular pelas redes sociais a foto de uma mulher muito 
parecida com Lucimara. A imagem mostrava a mulher 
nos braços de um homem, numa praia nordestina. “As 
pessoas são muito más. Eu senti vergonha e humilhação. 
Foi uma sensação horrível”, disse à Gazeta do Povo, que 
conversou com Lucimara numa tarde dessas, ali mesmo 
no calçadão. A notícia falsa aproveitava a semelhança para 
destilar maldade: enquanto as pessoas davam esmola, 
ela curtia a praia!
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Muitas pessoas vivem o dia a dia acreditando que a 

morte eterna não acontecerá. Isso ocorre ou porque elas 
preferem assim, ou talvez porque não conheçam a melhor 
de todas as notícias. Nesse momento vamos ter a oportu-
nidade de orar ao Senhor e pedir que Ele as faça entender 
que há um plano muito melhor para a humanidade.

MENSAGEM
I. A MAIOR FAKE NEWS DA HISTÓRIA: “Certa-

mente não morrereis” (Gênesis 3:4). Deus criou todas as 
coisas de modo perfeito, mas o inimigo estragou tudo ao 
enganar Eva com essa mentira. Em função disso, veio o 
caos a este mundo.

II. A MAIOR DE TODAS AS NEWS: DEUS OFERECE 
GRAÇA PARA JUSTIFICAR O PECADOR E CONCEDER 
VIDA PLENA (João 10:10). Por causa do pecado, seria im-
possível não existir a morte. Aliás, a Bíblia diz que “o salário 
do pecado é a morte” (Romanos 6:23). Entretanto, Deus 
providenciou um modo de sufocar a fake news e propagar 
a verdadeira notícia, a notícia da vida eterna!

III. A INICIATIVA DIVINA: DEUS ENTREGA SEU FI-
LHO PARA MORRER EM NOSSO LUGAR. Para que fosse 
possível a todos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida 
eterna, Jesus, o Filho do Senhor, precisou tomar o lugar do 
condenado, como se fosse Ele o culpado. Agora, eu e você 
só precisamos aceitar a justificação pela graça que chega 
até nós por causa da iniciativa divina. A partir daí nossa 
escolha deve ser viver como Jesus orientou, apresentar 
essa mesma esperança a outros e aguardar a vida eterna.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Todos os seres criados vivem pela vontade e poder 

de Deus. São depositários da vida do Filho de Deus. Por 
hábeis e talentosos que sejam, e grande sua capacidade, 
todos são providos da Fonte da vida. É Ele a fonte, o 
manancial da vida. Unicamente aquele que tem, Ele só, a 
imortalidade, e habita na luz e vida, podia dizer: ‘Tenho 
poder para a dar [a vida], e poder para tornar a tomá-la’” 
(Minha Consagração Hoje, p. 276).

MÃO NA MASSA
Louvor: O louvor desse culto deve ser feito com músi-

cas que transmitam a certeza do amor de Jesus por nós. Se 
possível, tenha instrumentos, para que as músicas sejam 
tocadas ao vivo. Tenha uma boa equipe de louvor e que 
conheça as canções.

Testemunho: O testemunho de hoje é a história de 
Lucimara Aparecida Diniz, uma jovem moradora de rua 
que foi confundida com alguém que supostamente curtia a 
vida com o dinheiro que recebia de esmolas. O testemunho 
poderá ser em forma de drama ou em forma de noticiário, 
contando sobre o engano cometido contra ela.

Oração Intercessora: Divida a igreja em trios. Cada 
um deverá orar pelo outro. Em cada trio, três orações. Não 
deverão ser feitos pedidos, peça que cada um ore colocando 
o seu amigo no altar do Senhor. Lembre-se que essa é uma 
oração com objetivo e foco. Deixe claros os motivos desse 
momento especial. Solicite que os jovens continuem orando 
em casa e durante a semana por esses motivos.

Mensagem: Utilize um Power Point ou alguma outra 
forma de ilustração para apresentar a maior fake news 
da história, como se fosse algo atual, usando linguagem 
atual, talvez em forma de notícia. Continue utilizando 
esses mesmos recursos para falar sobre a maior de todas 
as news e também sobre a iniciativa de Deus. 
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Um Ano em Missão promove a participação dos jovens
na missão de evangelizar, unindo seus talentos, recursos e

conhecimento profissional com as necessidades
da comunidade.

Inscreva-se em OYIM.ORG
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“Eis, porém, que sobreveio 
um anjo do Senhor, e uma luz 

iluminou a prisão; e, tocando ele 
o lado de Pedro, o despertou, 

dizendo: Levanta-te depressa! 
Então, as cadeias caíram-lhe das 

mãos” (Atos 12:7).

Agentes de
libertação

LOUVOR
Discípulo de Esperança – CD Jovem 2013
Um Milagre – Adoradores 2
Cópia de Jesus – Adoradores 3

Pr. Josué Carvalho – Missão Sergipe – União Leste Brasileira
Culto 8

| Fotolia| Fotolia| Fotolia| Fotolia

TESTEMUNHO

D urante duas décadas, Ruth Tesche já 
cruzou milhares de vezes os portões 
de segurança de presídios para levar a 
mensagem de libertação aos cativos. “Mãe 
Ruth”, como é mais conhecida, fez de sua 

trajetória um ministério dentro das prisões, possibilitando 
o encontro de mais de dois mil detentos com o evangelho. 
Segue aqui o link com o vídeo completo sobre o testemu-
nho de Ruth. Retire dele mais informações ou apresente 
trechos para o público:  https://videos.adventistas.org/
pt/editoria/projetos-sociais/18051/ .
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Existem milhares de pessoas que estão aprisionadas, 

em celas de verdade ou nas “celas” das garras do pecado. 
Como servos de Deus devemos orar para que sejamos 
instrumentos dEle, levando alívio e conforto a elas.

MENSAGEM
A perseguição aos cristãos estava no auge. No início 

do capítulo 12 de Atos vemos que a intenção de Herodes 
era prender e maltratar os cristãos. Quando Pedro foi 
preso, Herodes queria matá-lo e assim aumentar sua 
popularidade entre os judeus. Ele só não contava que 
houvesse uma igreja unida em oração que clamava pelo 
livramento de Pedro.

Podemos tirar algumas lições dessa experiência, e a 
primeira é que a igreja deve se manter unida em oração. 
Quando a igreja ora, milagres acontecem, pois Deus está 
disposto a ouvir a voz de Seus filhos (2 Crônicas 7:14). 
Devemos estar unidos em oração, clamando uns pelos 
outros; não devemos deixar que as distrações desviem o 
foco da unidade e da dependência que precisamos ter de 
Deus e também uns dos outros.

APRISIONADOS PELO PECADO
Hoje muitos estão aprisionados, não somente em 

presídios e cadeias, mas principalmente pelas correntes 
invisíveis do pecado. Tem sido plano de Satanás apri-
sionar os filhos de Deus através de suas armadilhas e 
vícios. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, p. 1, 
fala sobre a função da igreja: “A igreja é o instrumento 
apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi 
organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho 
ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus 
que através de Sua igreja, seja refletida para o mundo 
Sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a 
quem Ele chamou das trevas para Sua maravilhosa luz, 
compete manifestar Sua glória. A igreja é a depositária 
das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja será a seu 
tempo manifesta, mesmo aos ‘principados e potestades 
nos Céus’ (Ef. 3:10), a final e ampla demonstração do 
amor de Deus”. 

AGENTES DE LIBERTAÇÃO
O ministério de Jesus estava fundamentado em três 

coisas:
1. Ensinar a Bíblia;
2. Curar as pessoas;
3. Propagar o Reino de Deus.

Como jovens, precisamos ter em mente que nosso mi-
nistério precisa ter o mesmo foco do ministério de Jesus. 
Essas atitudes – ensinar a Bíblia, ajudar as pessoas e falar de 
Jesus - promovem a libertação, não somente das mazelas e 
problemas sociais existentes, mas também das enfermida-
des que aprisionam e destroem milhares de famílias. Como 
cristãos precisamos fazer com que cada pessoa que entre 
em contato conosco experimente a sensação de ser parte 
do Reino, um Reino de libertação e graça.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“‘Vós sois o sal da terra’, disse Jesus. Não vos aparteis 

do mundo, a fim de escapar à perseguição. Deveis perma-
necer entre os homens, para que o sabor do amor divino 
seja como o sal a preservar o mundo da corrupção” (Atos 
dos Apóstolos, p. 209).

MÃO NA MASSA
Louvor: Prepare essa atividade com antecedência, 

organize textos bíblicos que abordem o tema para serem 
citados antes de cada hino. Apresente mensagens de in-
centivo que enalteçam as palavras contidas na letra de 
cada música.

Testemunho: O ideal é que seja feito em formato 
de entrevista. Procure alguém que foi um agente de liber-
tação, alguém que trabalha com dependentes químicos, 
presidiários, etc. Se preferir, apresente o vídeo completo 
de Ruth Tesche.

Oração Intercessora: Com antecedência peça para 
que os membros de sua igreja apontem nomes de pessoas 
que precisam de libertação e formem grupos de oração 
intercessora. Vamos orar e depois visitar, levando conforto 
e algum tipo de assistência.

Mensagem: A mensagem deve ser motivadora e levar 
os jovens à ação. Consiga algemas ou correntes para ilustrar 
a temática. Promova também ideias de ações que podem 
ser feitas na comunidade para que os jovens se tornem 
agentes de libertação.
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