
Eu me importo!
(I care) Tendências Você necessita de 

“outro espírito”?
Uma vida
em missão



2 jan / mar    2020

Direção: Carlos Campitelli
Produção: Ministério Jovem da DSA
Coordenação Editorial: Bárbara Jacinta Streicher Kopitar
Tradução: Departamento de Tradução - DSA
Projeto Gráfi co: De Lima Design
Revisão: Diana Steffen
Capa: Adobe stock

Colaboradores: União Noroeste Brasileira, União Boliviana, 
União Paraguaia e Serviço Voluntário Adventista.

Índice
Publicação Trimestral  /  Jan-Mar 2020

5

3
ARTIGO
Orientações para o MJ 2020

EU ME IMPORTO! (I CARE)
Global Youth Day

NA CORDA BAMBA
Vida Cristã

INSTINTOS
Escolhas e Decisões

TENDÊNCIAS
Desenvolvimento Espiritual

ARTIGO 2
Projeto – União Boliviana

VOCÊ NECESSITA DE “OUTRO ESPÍRITO”?
Missão Calebe

BRILHAR POR TODA A ETERNIDADE
Cristianismo Autêntico

CORRAMOS!
Fé e Perseverança

UMA VIDA EM MISSÃO
Um Ano em Missão

EDITORIAL
Tudo por Ele

DESTAQUES DE 2020
Desafios do trimestre

VOLUNTARIADO
Confiando nas providências de Deus

10

4

12

8

14

16

20

22

26

28

NA CORDA BAMBA 12

BRILHAR POR TODA A ETERNIDADE 26

30



jan / mar    2020 3

E m um mundo onde a sociedade relativiza a maior parte das coisas, escolhas e posições; 
onde a polarização em vários assuntos é marcante, mas ao mesmo tempo existe uma 
gritante defesa da tolerância e desprezo pelos absolutos, encontro um Deus que é 
absoluto, com declarações absolutas também, e seu caráter sem dúvida o confirma. 
Veja estas verdades absolutas: 

“Tudo posso naquele que me fortalece”. 
“Todas as coisas cooperam para o bem”. 
“Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas”. 
“Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, e Ele cuidará de vós”.
“... para que todo aquele que nEle creia não pereça”. 
“Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei”.
Em 2020, o tema escolhido para nortear a vida e as ações dos jovens adventistas é: Tudo 

por Ele. Esse tema é baseado em Romanos 11:36: “Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as 
coisas. A Ele seja a glória para sempre! Amém”.

Como líderes do Ministério Jovem queremos levar nossa juventude a ter maior comunhão 
com Cristo, a compreender que tudo devemos ao Senhor e que para Ele são todas as coisas: 
sonhos, estilo de vida e, sobretudo, o cumprimento da missão que Ele nos deu. Nos absolutos 
de um Deus que tudo fez e faz por nós, decidamos hoje ser absolutamente dEle e para Ele. 

Se Jesus é tudo para mim, serei e farei TUDO POR ELE!

Um abraço e sempre, Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli 
Ministério Jovem – DSA 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD
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FEVEREIRO
Este ano será marcado pelo PDL JA (Programa de Desenvolvimento de Líderes JA). Nos primeiros 

meses deste ano todos devem participar dos treinamentos e capacitações que terão como base o Manual 
do Ministério Jovem Adventista. Fique ligado para aprendermos juntos e andarmos por caminhos mais 
seguros na liderança de nossos jovens. Acesse o site liderja.com e o aplicativo Líder JA.

De 06 a 15 de fevereiro certamente nos uniremos ao programa dos 10 Dias de Oração. Serão momen-
tos preciosos de relacionamento com Jesus, uma ótima oportunidade de agradecer o cuidado e a direção 
de Deus, pedir que o Senhor abençoe o programa do Ministério Jovem e orar pedindo que o Espírito Santo 
toque a vida daqueles que ainda não conhecem as boas novas do evangelho. Será uma excelente maneira 
de começar o ano! No sábado, dia 15, teremos uma programação super especial com ex-adventistas. Vamos 
duplicar o cuidado com a organização e o trabalho em favor deste grupo no Projeto Reencontro.

Entre os dias 21 e 25 deste mês levaremos a galera da igreja para o Acampamento de Verão 2020 
com o tema Tudo por Ele. Prepare a igreja para este 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

MARÇO
Global Youth Day – 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 celebração acontecerá 
no dia 21 de março e a ênfase será: Eu Cuido – Desabrigados, Estrangeiros e Refugiados. Vamos 
levar nossos jovens a impactarem a vida dessas pessoas, mas não somente por um dia. A ideia é dar conti-
nuidade a estas ações do bem durante todo o ano. Use a criatividade e faça a diferença. Seja a mensagem!

JANEIRO
Vai ocorrer o maior resgate de todos os tempos: Missão Calebe – Operação 2020. Em 2020 sonhamos 

com 200 mil jovens engajados diretamente na missão de Salvar e Servir. Vamos usar o tema do ano, Tudo 
por Ele, para fortalecer nossa visão de ser e fazer tudo para Cristo. Incentivamos os universitários adventistas 
a unirem-se às equipes de Calebes e usar os seus talentos como um ministério durante estas férias radicais. 

O diretor do Ministério Jovem da igreja local é uma peça chave na divulgação, motivação e cadastro das 
equipes no S-JA (Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem) e, sobretudo, na contratação do Seguro 
Anual para todos os seus jovens. Procure fazer intercâmbios com jovens de outros lugares. Mais informações 
em: www.missaocalebe.org.br e siga este movimento em @MissaoCALEBE
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Artigo Pr. Carlos Campitelli  – Ministério Jovem – DSA 

• Promover a realização semanal do Culto 
Jovem e, pelo menos, uma vez por mês, um 
encontro-jovem distrital. Esse espaço será muito 
importante para o crescimento espiritual, de 

forma coletiva, da nossa juventude. Basicamente, esse culto deve 
ter quatro elementos: (a) louvor inspirador (b) oração significativa 
(c) testemunho motivador (d) mensagem bíblica prática. Acesse: 
adventistas.org/pt/jovens/projeto/culto-jovem
•  Fazer do Acampamento de Verão, no início do ano, uma 

ferramenta intencional de auxílio para o crescimento 
espiritual dos jovens. Acesse: adv.st/segurancaja 

•  Realizar vigílias que possam impactar a caminhada 
espiritual da juventude. 

•  Participar ativamente da Semana de Oração Jovem 
em que, a cada ano, a temática se volte para os jovens e 
suas necessidades.  

•  Incentivar a participação em congressos de jovens, que devem 
funcionar como injeção de ânimo e reforço na comunhão.

  RELACIONAMENTO
Precisamos incentivar os jovens a viver e ser pastoreados 

em pequenas comunidades:

•  Promover o encontro semanal de sábado na igreja para a 
Escola Sabatina Jovem. Nesse encontro, deverá haver um 
programa espiritual, bem planejado e com a participação 
efetiva de todos os jovens. Uma sala de jovens customizada 
poderá ser um grande incentivo para que eles tenham seu 
espaço de relacionamento cristão e crescimento em grupo. 

•  Participar ativamente dos Pequenos Grupos de Jovens. Esse 
encontro semanal nas casas tem valor significante para que 
os jovens desenvolvam amizade; sentido de pertencer; incen-
tivo para a missão; e desenvolvimento dos dons espirituais. 

•  Incentivar a realização de encontros de socialização 
entre os jovens, promovendo a recreação (esportes, mo-
mentos de confraternização). Isso é importante para o 
estreitamento de relacionamentos saudáveis dentro da 
comunidade jovem da igreja local e do distrito. 

•  Promover ações e estilo de vida cristãos na comunidade de 
tal maneira que o fator intergeracional (diferenças cultu-
rais, valores, aspectos sociais entre jovens e pessoas mais 
idosas) seja tido como algo importante e que deve ser sempre 
considerado. Dessa maneira, as novas gerações crescerão e 
serão guiadas pela geração mais experiente. Essa relação é 
muito saudável para uma convivência harmoniosa na igreja. 

A o olharmos para os desafios da lideran-
ça do Ministério Jovem, devemos conti-
nuar investindo em conhecer os nossos 
jovens e empregar maiores esforços na 
integração deles em fazer igreja. O Mi-

nistério Jovem da Divisão Sul-Americana tem objetivos 
ousados para nossa juventude, e os dois principais são: 
tornar cada jovem um discípulo e um 
missionário. Para que isso aconteça, é fundamental 
o papel da liderança local. Em continuação, vou descrever 
as grandes bases, ações, atividades e recursos que envolvem 
o Ministério Jovem e de que maneira podemos avançar 
efetivamente para a realização destes dois grandes obje-
tivos propostos. 

Se sonharmos que cada jovem seja um discípulo e 
missionário de Cristo, então focalizaremos nossas inicia-
tivas com base em três pilares fundamentais: Comunhão, 
Relacionamento e Missão.

  COMUNHÃO
Para fortalecer a vida espiritual do jovem, será vital 

adotar três caminhos importantes que são: devoção pes-
soal, adoração e ensino.

•  Estudar a Bíblia diariamente pela leitura e reflexão de 
um capítulo diário, seguindo o projeto Reavivados por 
Sua Palavra e a leitura dos livros do Espírito de Profecia. 

• Estudar a Lição de Escola Sabatina todos 
os dias, impulsionando os jovens para que, 
semanalmente, tenham seu encontro no 
espaço-jovem da Escola Sabatina e compar-
tilhem o que aprenderam. Acesse: mais.cpb.
com.br/licao-jovens 

• Ler a Meditação Diária. Nes-
te ano, temos um devocional ex-
clusivo para os jovens (Medita-
ção Jovem), escrito pelo Pr. José 
Venefrides, com o título: “Inego-

ciável”. Acesse: cpb.com.br
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  MISSÃO
Devemos engajar os jovens na missão da igreja, con-

forme a comissão evangélica de Atos 1:8: “Recebereis po-
der, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis Minhas 
testemunhas em...”

JERUSALÉM

O desafio é envolver os jovens nas ações de evangelismo 
da igreja local e motivar cada um a testemunhar do amor 
de Deus para os familiares, amigos, vizinhos, colegas de 
faculdade e para todos aqueles que não conhecem a men-
sagem de salvação.

Rota da amizade – Incentivar cada jovem a tes-
temunhar para um amigo por meio de uma rota de 
ações e convites que tenham como base o princípio 
da amizade, para levar esse amigo ao conhecimento 
das verdades eternas por meio do estudo da Bíblia 
em conjunto. 

Classes Bíblicas – Manter uma classe bíblica para 
jovens estudantes, tendo em vista a preparação deles para 
o batismo da primavera. 

Ministérios nos campi universitários – Levar 
cada jovem universitário a ser um embaixador de Cristo 
nas universidades seculares. Que eles compreendam e 
assumam o papel relevante como missionários nesses 
lugares difíceis para a pregação. 

 Desafios missionários – Promover projetos missio-
nários por meio da Escola Sabatina Jovem, pequenos 
grupos, num período quinzenal ou mensal, sendo os 
pés e as mãos de Jesus para a comunidade. 

  Global Youth Day – Realizar anualmente o pro-
grama no Dia Mundial do Jovem Adventista. Os jovens 
celebrarão esse dia, tendo um culto breve, e em seguida, 
sairão às ruas com a igreja para participar de ações de 
testemunho na comunidade. O slogan expressivo 
para esta campanha é Be the sermon (Seja o Sermão). 

Projeto Vida por 
Vidas – Participar ativa-
mente desta campanha em 
alguns momentos oportu-

nos ao longo do ano, com doação de sangue (consulte 
o site vidaporvidas.com ). Acesse: vidaporvidas.com

Impacto Esperança
– Participar da distribui-
ção de livros missioná-
rios no dia da realização 
desse projeto missioná-
rio, fazendo parte do mo-
vimento geral da igreja, 
mas também ao longo de 
todo o ano. 

JUDEIA

Missão Calebe – 
É imprescindível o papel 
do líder JA para a realiza-
ção do projeto Calebe na 
igreja local, na motivação, 
no treinamento, na orga-
nização, estratégia e no 

comprometimento de todos os membros com este 
movimento, que hoje é o maior evangelismo jovem ao 
redor do mundo. Acesse: missaocalebe.org.br
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SAMARIA

Um Ano em Missão – 
Incentivar, como igreja, o envio 
de um jovem selecionado para 
o projeto OYiM. Como líderes, 
precisamos investir para que os 
jovens tenham essa oportuni-
dade que mudará para sempre 

sua vida e multiplicará a visão missionária em qualquer 
lugar onde estiverem. Formar uma geração de líderes com 
um foco missionário claro deve ser prioridade para a igreja 
local. Acesse: oyim.org

ATÉ OS CONFINS DA TERRA 

Serviço Voluntário Adventista
– Promover o espírito missionário, 
incentivando os jovens a alcançar 
lugares mais distantes. A igreja local 
deve ser uma agência de envio de 
missionários para o mundo, moti-
vando os jovens a participar dessa 
experiência por meio do SVA e pre-

paração na escola Send Me de missões de cada Associação. 
Acesse: sva.adventistas.org

Ellen White foi bem clara 
quando falou do Ministério das 
Publicações para os jovens e o po-
tencial que ele tem para desen-

volver as competências e habilidades da juventude para 
o cumprimento da missão. Acesse: adventistas.org/pt/
publicacoes/projeto/sonhando-alto)

Existem projetos de voluntaria-
do de curto e longo prazos, a fim de 
que os jovens possam se engajar na 
Agência Adventista de Desenvol-
vimento e Recursos Assistenciais. 
Acesse: adra.org.br

precisamos investir para que os 
jovens tenham essa oportuni-

Para conhecer mais e se prepararem melhor para 
servir nossos jovens, participe você também do Progra-
ma de Desenvolvimento de Líderes e coloque no seu 
coração a meta de ser investido como líder de jovens. 
Acesse o site liderja.com e também baixe o aplicativo
Líder JA para acompanhar de perto as novidades e re-
cursos para melhor liderar a juventude de sua igreja local. 

O leque de oportunidades e projet os são os mais 
variados e criativos possíveis para engajar nossa ju-
ventude numa experiência de comunhão com Deus, os 
outros e o comprometimento com a missão de salvar 
pessoas. Cabe a nós, como líderes, incentivar e promo-
ver o engajamento de nossos jovens nesses diferentes 
movimentos. Acreditar na juventude e em seu potencial 
é fundamental para ter o verdadeiro sucesso com eles e 
por meio deles. Demonstrar de maneira clara que existe 
uma preocupação por eles e que juntos queremos fazer 
uma igreja para todos é algo essencial. Se tivermos foco 
e empenho nesta direção, conseguiremos fazer de cada 
jovem um discípulo e um missionário. 



um casal. Por isso, continuamos orando para saber 
qual era o chamado que Deus teria para nós.

Um dia, o Pr. Francesco Marquina, coordenador 
do SVA na UPeU, nos lembrou através de um e-mail 
o compromisso que havíamos assumido no ano 
anterior no congresso do I Will Go, ao qual respon-
demos que queríamos servir em qualquer lugar do 
mundo. Foi então ele que nos disse que na Indoné-
sia estavam precisando de cerca de 10 professores 
de Inglês, oramos por esse chamado e descobrimos 
sobre esse país, sua cultura e religião.

Em outubro de 2017, a resposta de Deus foi 
contundente: eles precisavam de nós na Indoné-
sia. Fizemos a solicitação e as entrevistas com os 
responsáveis pela missão na Indonésia. Às vezes, 
era um pouco difícil comunicar-se devido à dife-
rença de horário (Indonésia está 12 horas adian-
tada em relação ao Peru), mas graças a Deus nos 
aprovaram e nos pediram que estivéssemos  lá no 
fi nal de dezembro. Cabe ressaltar que todo esse 
processo (que geralmente leva meses) levou ape-
nas algumas semanas.

Bem, agora chegou o momento de descobrir 
quanto custariam as passagens para viajar para 
a Indonésia. Quase desmaiamos quando vimos o 
preço da passagem: US$4.000, só a ida de avião 
porque a data de partida estava muito próxima. 
Nós só havíamos economizado um quarto do 
valor, pensando que não seria tão caro e que o 
chamado sairia em meados de 2018.

Então, começamos a orar e trabalhar, envia-
mos cartas aos irmãos da igreja, para nossas ins-

Antes de haver qualquer obra em nossas 
vidas, Deus nos pede para esperar e confi ar. 
Nesse processo de entender Sua vontade, 

existem esperas que são desesperantes. Nossa 
história com o voluntariado começou em 2016, 
em um congresso I Will Go na cidade de Tarapoto, 
Peru. Nós estávamos trabalhando na UPeU (Uni-
versidade Peruana Unión). 

Fomos para o I Will Go com os professores 
e administradores da Faculdade de Educação e 
depois de escutar o pastor Elbert Kuhn, o serviço 
que ele fez na Mongólia e outras histórias mis-
sionárias, isso nos motivou a fazer a promessa 
de dedicar um ano em serviço, mas não para o 
ano seguinte, e sim para 2018, porque sabíamos 
que, como voluntários, teríamos que arcar com os 
custos da passagem de avião e precisávamos de 
tempo para economizar.  Nossa decisão de sermos 
voluntários não começou ali, ela começou muito 
antes, quando ainda éramos solteiros e estávamos 
estudando na universidade.

O ano de 2017 foi passando e começamos a 
economizar, separando gradualmente o dinheiro 
para poder pagar as passagens. Enquanto isso, 
íamos à escola missionária nas tardes de sexta-
-feira para aprender um pouco mais e reforçar o 
que já sabíamos sobre os países da janela 10/40. 
Na escola missionária, comentaram que havia 
chamados disponíveis e que devíamos analisá-
-los. Quando analisamos os chamados na página 
do SVA (Serviço   Voluntário Adventista), em sua 
maioria, eles eram para uma só pessoa, não para 

Confi ando nas 
providências 

de Deus
“Ó minha alma, espera somente em Deus, porque Dele vem a minha esperança”. Salmo 62:5

8 jan / mar    2020



tituições adventistas pedindo alguma ajuda econômica, 
pois o que tínhamos não era sufi ciente. Tínhamos cer-
teza de que Deus nos ajudaria, mas também devíamos 
fazer nossa parte.

Vimos a mão de Deus nos ajudando em todo o pro-
cesso: nos abençoou no trabalho, tocou os corações 
dos irmãos da igreja e amigos, para poder nos doar 
o dinheiro necessário para cumprir a missão. Também 
recebemos o apoio de algumas instituições adventis-
tas, inclusive algumas das quais não havíamos pedido 
ajuda, e fi nalmente  a passagem pôde ser completada; 
Ele nos ajudou a agilizar o processo do visto na embai-
xada e foi demonstrado que se o chamado é de Sua 
parte, não há nada impossível para Ele.

No começo do processo, nós fi camos preocupados, 
houve momentos em que fi camos ansiosos para saber 
como tudo iria terminar. Sabíamos que Deus agiria, mas 
não sabíamos como Ele faria isso; mas depois entrega-
mos  tudo a Deus em oração, e a lição que aprendemos 
foi que se confi armos e deixarmos de estar ansiosos 
pelo que virá, Ele nos dará a resposta e da maneira 
como menos esperamos.

Em meios as angústias e ansiedades, às vezes nos 
esquecemos de entregar tudo a Deus, mas quando o 
fazemos, quando aceitamos nossa defi ciência, Ele faz o 
impossível por nós.

Moisés e Daisy são peruanos e servem 
como professores voluntários na Indonésia.

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org
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“Será que uma mãe pode esquecer 
do seu bebê que ainda mama e não 
ter compaixão do filho que gerou? 

Embora ela possa se esquecer, eu não 
me esquecerei de você! Veja, eu gravei 

você nas palmas das minhas mãos; 
seus muros estão sempre diante de 

mim” (Isaías 49:15, 16, NVI).

LOUVOR
Se Não For Eu – CD Jovem 2011
Quando Eu Olho pra Você – CD Jovem 2007
Não Há Alguém – CD Jovem 2014

Eu me importo! 
(I care)

Alda Pimentel – Jovem da IASD de São José I, AAMAR/UNoB
Culto 1

Stock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.com

TESTEMUNHO

I mersos na rotina diária e no vaivém caótico 
das grandes cidades, acabamos esquecendo que 
existem pessoas que precisam de nós... 

Joshua Coombes é um barbeiro que usa 
suas folgas para barbear, cortar cabelos e dar 

um pouco de dignidade aos moradores de rua no Reino 
Unido. Pode parecer pouco, mas para quem se sente só, 
desesperançado e sem perspectivas, é como uma mão que 
se ergue em auxílio.

Outros, infelizmente, não são alcançados por mãos 
ajudadoras. Uma refugiada norte-coreana e seu filhinho de 
cinco anos foram encontrados sem vida no apartamento 
em que viviam em Seul, na Coréia do Sul. Eles já estavam 
mortos há quase dois meses! A hipótese provável é que 
morreram de inanição, pois não tinham comida e estavam 
muito magros.
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Refugiados, sem teto e estrangeiros não estão longe de 
nós. Podemos ajudá-los e ser uma bênção a eles também. 
O mundo precisa de pessoas que ajam e digam: Eu me 
importo! Eu cuido! 

ORAÇÃO INTERCESSORA
Ore a Deus e peça a Ele força e determinação para 

manter-se uma pessoa solícita e disposta a ajudar aos ou-
tros. Ore em favor das pessoas que não têm um lar, que 
saíram de sua pátria, que precisam de um amigo... Que os 
ajudadores sejamos nós! 

Todos somos estrangeiros e estamos de passagem nesta 
terra. Peça a Deus um coração renovado, que se importe e 
que cuide daqueles a quem Deus ama.

MENSAGEM
Hoje, milhares de jovens adventistas espalhados pelo mun-

do disseram que se importam e que cuidam das pessoas. 
Assumiram o compromisso de amar: amar a Deus, amar ao 
próximo e amar a missão, indo em favor dos que estão em si-
tuação de risco, especialmente os desabrigados e os refugiados. 

O chamado de Deus para servir foi ouvido e diante 
de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do 
nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! (Romanos 
8:31, NTLH). Os jovens se erguem em favor dos oprimidos 
e ninguém pode vencê-los. 

Às vezes nos esquecemos das promessas de Deus para 
a nossa vida e somos tentados a agir como Sião, dizendo: 
“O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim” 
(Isaías 49:14, ARA), quando na verdade Deus tem grandes 
planos; planos de paz e não de mal (Jeremias 28:8, ARA). E 
é bem nesse momento que Deus responde: “Será que uma 
mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter 
compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se es-
quecer, eu não me esquecerei de você” (Isaías 49:15, NVI). 

Deus usa o amor de mãe para ilustrar o seu amor por Is-
rael, porquê o amor de uma mãe por seu filho é o mais forte 
que o ser humano conhece. E mesmo que esse amor falhe, 
o amor de Jesus não falha! Ele não se esquece e continua 
dizendo: “Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos” 
(Isaías 49:15, 16 NVI). Deus disse estas palavras porque 
eles não tinham ideia da profundidade e da durabilidade 
do Seu amor. Deus não se esquece de nós, pois nos ama 
profundamente. Ele nos ouve e está disposto a nos ajudar. 

Acontece que muitas pessoas pelo mundo também pre-
cisam saber que Deus as ama imensamente, que Ele cuida 
e que Ele se importa. Você e eu somos os proclamadores 

do amor de Cristo! Precisamos dizer ao mundo que Jesus 
não se esqueceu dos seus pequeninos. Ele se importa e eu 
também me importo!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O Senhor operará por meio de cada alma que se en-

tregue para ser trabalhada, não somente para pregar, mas 
para ministrar aos desesperados e inspirar a esperança nos 
corações que não a possuem. Devemos fazer nossa parte 
em aliviar e abrandar as penúrias da vida. As misérias e 
mistérios desta vida são tão obscuros e incompreensíveis 
como o eram há milhares de anos. Há para nós algumas 
coisas a fazer: “Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua 
luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.” Há neces-
sitados bem perto de nós; os sofredores estão mesmo ao 
nosso redor. Precisamos procurar ajudá-los. Pela graça de 
Cristo, as fontes seladas do trabalho fervente semelhante 
ao de Cristo devem ser liberadas. Na força dAquele que tem 
toda força devemos trabalhar como nunca trabalhamos 
antes” (Beneficência Social, p. 22).

MÃO NA MASSA
Louvor: Se possível, toque ao vivo. Aproveite os mú-

sicos da igreja ou do distrito. 
Testemunho: É possível, a partir dos links abaixo, 

mostrar à igreja que os casos são reais, e a partir daí fazer 
uma ponte para a oração intercessora. Também é possível 
fazer um breve debate sobre a temática, dando ênfase ao 
auxílio dos desabrigados e refugiados.

 https://epocanegocios.globo.com/Vida/noti-
cia/2015/11/cabeleireiro-britanico-corta-cabelo-
-de-moradores-de-rua-e-cria-campanha-no-ins-
tagram.html 

 https://extra.globo.com/noticias/mundo/mae-
-filho-podem-ter-morrido-em-casa-por-falta-de-
-comida-diz-policia-sul-coreana-23874679.html 

Oração Intercessora: Ofereça alguns minutos de 
reflexão individual sobre o testemunho apresentado. Que 
cada um ore individualmente, comprometendo-se a estar 
atento às necessidades das pessoas ao seu redor e ser um 
cuidador do próximo.

Mensagem: Antes de iniciar a mensagem, comparti-
lhe o que foi feito durante o Global Youth Day. No fim 
da programação encerre com um forte apelo, convidando 
todos os membros a se integrarem na missão. Elabore uma 
forma de presentear a juventude da igreja, afinal, é o Dia 
do Jovem Adventista.
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“Escondi as tuas palavras em 
meu coração para não pecar 

contra ti” (Salmos 119:11).

Na corda bamba

LOUVOR
Nas Mãos do Oleiro – Adoradores 3
Tudo – DVD Jesus Luz do Mundo (Daniel Ludtke)
Verei Jesus – Adoradores 2

 TESTEMUNHO

E u estava cursando Comunicação e praticamente 
ninguém na sala era adventista. Ali tive a opor-
tunidade de testemunhar da minha fé. O am-
biente era hostil, desfavorável e muitos dos meus 
colegas eram preconceituosos com a religião. 

Ao ser questionado, comecei uma luta interior: eu deve-
ria me manifestar ou me manter no escuro, em segredo? 
Tentei me convencer que a melhor opção era o silêncio, 
ser um agente secreto. Que luta eu vivi! Chegou minha 
vez, e como se fosse um empurrão do Espírito Santo, 
anunciei minha fé e fui um testemunho naquela sala. Tive 
 dificuldades nas primeiras semanas, mas a harmonia das 

Pr. Eduardo Ibrahim – Departamental de Jovens AAmO/UNoB
Culto 2
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minhas atitudes com o que eu professava, e o jeito como 
respeitava os colegas serviu de porta para que eu pudesse, 
aos poucos, mostrar Jesus aonde eu estudava. Não deixe 
o inimigo calar você. Deus o chamou para representá-lo. 
Faça isso!

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos para que nossos jovens se mantenham fiéis 

aos princípios, representando bem o Senhor aonde forem.

MENSAGEM
“E Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do 

povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e 
a sua mãe: “Vi uma mulher filisteia em Timna; consigam 
essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe 
lhe perguntaram: “Será que não há mulher entre os seus 
parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos 
filisteus incircuncisos para conseguir esposa? “ Sansão, 
porém, disse ao pai: “Consiga-a para mim. É ela que agrada 
aos meus olhos”(Juízes 14:1-3).

Confiar nos desejos do coração é um caminho muito 
perigoso. Deus nos deu o livre arbítrio para escolher, mas 
também nos confiou Sua Palavra e o Espírito de Profecia 
para servir de mapa durante a nossa jornada.

Na história descrita no texto bíblico, Deus havia escolhido 
Sansão para ser o Seu representante em Israel, diante dos seus 
inimigos. Orientações foram passadas aos seus pais para educá-
-lo segundo o propósito de Deus. Atualmente, em nossa vida, 
não é diferente, por isso precisamos dar atenção a algumas dicas:
1.  Deus tem um propósito para a nossa vida: Sermos re-

presentantes de Cristo em todo lugar.
2.  Enfrentaremos desafios espirituais todos os dias. Preci-

samos estar prontos para vencer a tentação.
3.  Não devemos confiar cegamente em nossos desejos. 
4.  Precisamos ter noção do perigo.

Você já experimentou algum esporte radical? Imagine o 
slackline (um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica 
esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao prati-
cante andar e fazer manobras por cima). É um esporte que 
exige habilidades específicas, muito treino, concentração, 
respiração correta, condicionamento físico (principalmente 
membros inferiores), foco, equilíbrio e persistência. Já deu 
uma suadeira só de imaginar, não é? 

Todos os dias andamos na corda bamba, mas se man-
tivermos o foco em Jesus e, com cautela fizermos escolhas 
corretas, desenvolvendo em nossa vida o fruto do Espírito, te-
remos condições para vencer o desafio e chegar ao outro lado. 

Sansão poderia ter trilhado um caminho diferente, mas 
resolveu se aventurar nos desejos de seu coração. Tudo isso 
teve consequências tristes e complicadas. 

Que escolhas você tem feito? Tem caído da corda e se 
frustrado? Saiba que Cristo está sempre pronto a perdoá-lo 
e ajudá-lo em seus desafios. Confie em Deus e siga em frente! 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Tenho profundo interesse nos jovens, e desejo muito 

vê-los lutando para aperfeiçoar o caráter cristão e procu-
rando, pelo estudo diligente e fervorosa oração, adquirir 
o preparo necessário para o serviço aceitável na causa de 
Deus. Desejo vê-los ajudando-se uns aos outros a alcançar 
um plano mais elevado de experiência cristã.

Cristo veio para ensinar à família humana o caminho 
da salvação, e Ele tornou esse caminho tão claro que 
uma criancinha pode andar nele. Ele ordena aos Seus 
discípulos que prossigam em conhecer ao Senhor; e, ao 
seguirem diariamente Sua orientação, aprendam que 
o final será glorioso.

Vocês já viram o nascer do sol e os efeitos do gradual 
alvorecer do dia sobre terra e céu. Pouco a pouco aumenta 
a claridade, até aparecer o sol; então a luz se torna cons-
tantemente mais forte e mais clara, até atingir a glória 
plena do meio-dia. É essa uma linda ilustração do que 
Deus deseja fazer por Seus filhos, no aperfeiçoamento da 
vida cristã. Ao andarmos dia a dia na luz que nos concede, 
em voluntária obediência a todos os Seus reclamos, nossa 
experiência cresce e alarga-se até alcançarmos a estatura 
completa de homens e mulheres em Cristo Jesus” (Men-
sagem aos Jovens, p. 15).

MÃO NA MASSA 
Louvor: Envolva jovens motivados, alegres e espirituais 

para conduzir este momento especial. Intercale as músicas 
com versos bíblicos.

Testemunho: Apresente a história em forma de dra-
matização e depois abra espaço para os jovens presentes 
compartilharem situações vividas parecidas com o que 
foi apresentado.

Oração intercessora: Apresente agremiações ou 
comunidades onde jovens tenham vivido grandes desafios 
e orem em favor deles. Ore pela juventude local também. 

Mensagem: Se possível monte um slackline ou leve o 
equipamento para apresentá-lo aos presentes. Se não for 
possível, mostre vídeos apresentando a atividade e aplique 
a mensagem espiritual.
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“Mas essas pessoas que, à 
semelhança de animais irracionais, 
vivem apenas por instinto natural, 

nascidas para serem caçadas e 
destruídas, serão corrompidas por sua 

própria corrupção” (2 Pedro 2:12).

Instintos

LOUVOR
Teu Santo Nome – Adoradores 1
Cópia de Jesus – Adoradores 3
Nas Mãos do Oleiro – Adoradores 3 

Pr. Vítor Oliveira – Departamental de Jovens da ACeAm/UNoB
Culto 3
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 TESTEMUNHO

A vida de Helen Adams Keller (1880-1968) é 
a história de uma criança que aos dezoito 
meses de idade ficou cega e surda, e de sua 
luta árdua e vitoriosa para integrar-se na 
sociedade, tornando-se além de célebre es-

critora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa 
pelo trabalho incessante que desenvolveu para o bem-estar 
das pessoas portadoras de deficiências.
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Anne Sullivan, sua professora e amiga, ensinou-a 
a comunicar-se com o mundo e desenvolveu técnicas 
ao ar livre para a conversação. Até que um dia Helen 
começou a fazer perguntas: “De onde vim?” e “para 
onde irei quando morrer?” Estas foram perguntas que 
Helen fez aos oito anos de idade. À medida que seu vo-
cabulário se tornou mais extenso, percebeu que algum 
poder não humano devia ter criado a terra, o sol e os 
milhares de objetos naturais com os quais ela tinha 
perfeita familiaridade. 

Finalmente, certo dia, perguntou o nome do poder, cuja 
existência ela já concebera na própria mente. Até então 
ninguém tinha falado com ela sobre Deus. Seu instinto 
religioso percebeu que todas as coisas deveriam ter sido 
criadas por algo superior e imediatamente sua relação com 
a natureza lhe apontou Deus.

Quando Anne Sullivan percebeu que Helen estava pron-
ta para ouvir falar de Deus, percebeu que ela já o conhecia, 
só não sabia seu nome. [Helen Adams Keller, A História 
da Minha Vida].

ORAÇÃO INTERCESSORA 
Converse com Deus sobre os instintos pecaminosos 

que o afastam dEle. Peça força para que os laços eternos 
entre Deus e você sejam aprofundados, e que a natureza 
divina direcione sua vida.

MENSAGEM 
Um animal pode agir instintivamente e atacar uma 

presa a fim de se alimentar ou de se defender e também 
proteger seus filhotes. Essas ações instintivas configuram 
um mecanismo de sobrevivência das espécies. Os animais 
agem por instinto.

Existem espécies que se isolam quando sentem que vão 
morrer; os cachorros sabem quando seus donos estão che-
gando; as tartarugas recém-nascidas sabem que precisam 
caminhar até o mar para garantir sua sobrevivência, entre 
tantos outros exemplos.

QUANTO AO SER HUMANO, TEMOS:

  Instinto de sobrevivência - corresponde a todo com-
portamento básico que permite preservar a vida e 
a saúde. Por exemplo: evitar o perigo, se alimentar, 
buscar abrigo, etc.

  Instinto de reprodução - busca a preservação da espécie 
e se refere basicamente à sexualidade reprodutiva.

  Instinto religioso - embora não haja consenso total 
sobre este ponto, a maioria dos psicólogos positivistas 
apontam que o ser humano tem uma necessidade 
inata de Deus. Esse instinto está associado a uma 
área específica do cérebro.

O ponto principal é saber que o ser humano, com todos 
os seus instintos e natureza pecaminosa, deve buscar uma 
dependência, que já é natural, com o Criador. O instinto 
de ligação com Deus já nasce com o homem. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O valor do homem é calculado no Céu de acordo com 

a capacidade do coração de conhecer a Deus. Esse conheci-
mento é a fonte da qual origina todo o poder. Deus criou o 
homem para que toda faculdade fosse faculdade da mente 
divina, e sempre procura pôr a mente humana em associa-
ção com a divina. Oferece-nos o privilégio de cooperar com 
Cristo, revelando Sua graça ao mundo, para que recebamos 
conhecimento crescente das coisas celestes.

Olhando para Cristo adquirimos visão mais brilhante e 
distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A 
benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-
-se um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma 
cópia do divino. Crescendo à Sua semelhança, ampliamos 
nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos 
em comunhão com o mundo celeste, e temos poder incessan-
temente crescente de receber as riquezas do conhecimento 
e sabedoria da eternidade” (Refletindo a Cristo, p. 148).

MÃO NA MASSA 
Louvor: No intervalo entre as músicas, procure desen-

volver um sentimento de dependência de Deus. Fale de 
como Ele é capaz de transformar a natureza pecaminosa 
em uma natureza celestial.

Testemunho: A vida de Helen Keller é uma evi-
dência de que nascemos com o instinto religioso. Quan-
do Deus criou o homem Ele nos uniu eternamente a Si 
mesmo. Ainda que estejamos distantes, cegos e surdos, o 
instinto implantado pelo Senhor em nosso DNA nos leva 
a Ele novamente.

Oração Intercessora: Movimente a igreja fazendo 
um grande círculo (pode ser na área externa da igreja). Peça 
que todos dêem as mãos. Com esse círculo formado, faça 
uma oração, expressando a ligação que temos com nossos 
irmãos e com Deus.

Mensagem: Combine com o pastor de sua igreja, ou 
algum pastor convidado, uma entrevista sobre este assunto
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“Portanto, quer comais quer 
bebais, ou façais outra coisa 

qualquer, fazei tudo para glória 
de Deus” (1 Coríntios 10:31).

LOUVOR
Grande Deus – Adoradores 2
Fé e Ação – Adoradores 3
Tua Palavra – CD Jovem 2008

Tendências

Adriane Torres –  Em conjunto com o Ministério Jovem da IASD Cereja - ASUR/UNoB
Culto 4
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TESTEMUNHO 

E m nossa comunidade trabalhamos um projeto 
chamado Jesus Follower (Seguidor de Jesus). 
A ideia é resgatar a identidade do jovem mos-
trando quem realmente somos, motivando-os 
a serem seguidores de Jesus, sendo sempre fiéis 

a Ele em todas as coisas. 
Fazemos contato com pessoas que estão nas redes 

sociais procurando respostas e soluções para a vida. Utili-
zando uma publicação nas redes sociais, tivemos o primeiro 
contato com uma jovem, e desse diálogo ela foi convidada a 
visitar a igreja; então passou a frequentá-la com sua família 
e após algumas semanas, decidiu-se pelo batismo. Com 
apenas sete meses de projeto, já temos quatro batismos 
realizados para honra e glória de Deus. #JesusFollower
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ORAÇÃO INTERCESSORA 
Separe um momento para agradecer a Deus pela liber-

dade que ainda temos de louvar o Seu nome abertamente 
nas igrejas. Peça a Deus força e sabedoria para manter sua 
mente ocupada com as coisas do Céu, para que os maus 
hábitos e as tendências pecaminosas sejam reconhecidos 
e abandonados. E para que a ação do Espírito Santo seja 
constante em sua vida. Ore para vencer as fraquezas, para 
ser perseverante e sempre ter fé na volta de Jesus.

MENSAGEM
As Escrituras não descrevem uma lista extensa de coi-

sas que o cristão deve ou não fazer, mas em sua essência o 
Senhor, por meio dos seus inspirados profetas e apóstolos, 
deixou alguns princípios e conselhos para serem seguidos 
em cada situação que surgir pela caminhada cristã. Também 
é verdade que todos os fiéis seguidores de Jesus são convi-
dados por Ele a viverem uma vida santificada, permeada 
por uma pura conduta ou estilo de vida que os levarão a 
glorificar a Deus por toda a sua existência. 

Vejamos algumas tendências que tem exercido uma influ-
ência negativa sobre a vida e comportamento da juventude:

RELACIONAMENTO PRECOCES - SEXO 
ANTES DO CASAMENTO

Deus não é contra a prática do sexo, pois Ele mesmo o 
criou, contudo o propósito era que  fosse praticado somente 
dentro do casamento (Gênesis 1:27, 28; 2:18, 22-24; 4:1). 

USO DE BEBIDAS QUESTIONÁVEIS
Existem algumas bebidas que aparentemente são “ino-

centes”, mas muitas contêm substâncias prejudiciais à saúde 
e que podem causar vício, como a cafeína, por exemplo. Será 
que o uso maciço desse tipo de bebida pode exercer uma 
influência negativa, inclusive na espiritualidade?

O CELULAR E A INFLUÊNCIA DAS REDES 
SOCIAIS

Além de causar problemas “físicos” e “psicológicos”, o 
mau uso do celular se compara à utilização de drogas, por 
causa de alguns sintomas da doença. A nomofobia, ou fobia 
de ficar sem um aparelho de comunicação móvel, apresenta 
vários sintomas físicos e emocionais tais como falta de 
ar, tontura, tremores, dor de cabeça, angústia, ansiedade, 
irritabilidade, estresse, tristeza e solidão, etc. A perda de 
controle e o uso inadequado dos aparelhos eletrônicos 
trazem consequências negativas para a vida.

O JOVEM CRISTÃO E A MÚSICA
O jovem é apaixonado por música, ela está presente em 

todo o cotidiano de sua vida. A preocupação está quando se 
faz o uso daquelas que apresentam letras e temas contrários 
àquilo que acreditamos como cristãos. Faz-se necessário 
um crivo individual baseado na Palavra de Deus, a fim de 
evitar que a música não venha atrapalhar o relacionamento 
da pessoa com o Criador, bem como o seu comportamento 
como representante de Cristo. 
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ESPÍRITO DE PROFECIA
“Clame ao Senhor, quem está sendo tentado! Basta 

lançar-se, desamparado, indigno, sobre Jesus, e invocar-Lhe 
a promessa. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as 
inclinações do coração natural, e ajudará em cada ocasião 
de tentação” (Mensagens aos Jovens, p. 67).

MÃO NA MASSA
Louvor: Tenha em mente que este é um momento 

muito importante, pois ele prepara o espírito para receber 
a mensagem. Envolva os jovens no louvor e faça-os canta-
rem com entusiasmo.

Testemunho: Esta é uma história verídica que acon-
teceu na IASD de Cereja, no sul de Rondônia. Pergunte aos 
jovens se eles conseguem se lembrar de outros projetos 
com iniciativas simples, mas que surtiram bons efeitos, 
tais como o de levar pessoas ao batismo.

Oração Intercessora: Separe em grupos toda a igreja 
e divida os pedidos de oração destacados na parte de “ora-
ção intercessora” deste programa. Cada grupo ora por um 
ponto específico. 

Mensagem: Após a mensagem ser repassada, divida 
o auditório em pequenos grupos e lance um desafio: cada 
equipe deve preparar uma pequena encenação que demons-
tre circunstâncias cotidianas onde o jovem pode utilizar 
os princípios bíblicos para vencer a tentação. É importante 
que as apresentações sejam curtas e objetivas. 

Todas essas TENDÊNCIAS se tornaram práticas co-
muns para a juventude atual e faz-se necessário ajudá-los, 
à luz da Bíblia, a reconhecerem o perigo que estão vivendo, 
podendo até minar a influência do Espírito Santo. Veja-
mos alguns conselhos bíblicos que podem auxiliá-los a 
serem vitoriosos contra as tendências que os afastam da 
presença de Deus.

1 -  Salmo 119:9-11 – Só existe um meio de o jovem manter 
puro o seu caminho, e a Bíblia é clara sobre ele: Obser-
vando-o segundo a Palavra de Deus. O segredo número 
um é: Leia a Bíblia todos os dias e mantenha um 
relacionamento íntimo com o Criador. 

2 -  Tiago 1:5 – Deus, por meio de sua Palavra, nos deixou 
princípios, e se estamos numa encruzilhada e precisa-
mos tomar uma decisão, sigamos o conselho de Tiago: 
Busque a Deus em oração, pois ele nos dá sa-
bedoria para discernir entre o certo e o errado, 
por meio do Espírito Santo.

Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, 
recebemos poder para manter nossas tendências peca-
minosas sob controle. Ao permanecermos em Cristo, o 
Espírito Santo, mediante a Palavra de Deus, elimina nossas 
inclinações pecaminosas. Se perseverarmos na fé até o fim, 
“aquele que começou boa obra em vós há de completá-la 
até ao dia de Cristo Jesus” (Filipenses 1:6).
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NOME
O nome desse projeto reflete um novo fato de viver em 

comunidade, em conexão com a igreja primitiva de Atos 2:46.
1.  Conexão: O elo de estar interligado na corrente ou 

rede dos pequenos grupos dos jovens.
2.  323: É o espírito pelo qual os jovens são motivados a fazer 

todas as coisas, com paixão por Cristo. Baseado no texto de 
Colossenses 3:23, que diz: “E tudo quanto fizerdes, fazei-o 
de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens”.

MÉTODO
Conexão 323 é um grupo de jovens que se encontra 

semanalmente para ampliar sua Comunhão, Relaciona-
mento e Missão. 

Á medida que o C323 cresce e alcança a novos amigos 
(jovens), os líderes são treinados e consequentemente o 
grupo se multiplica

Visto que o Ministério Jovem da igreja local está organi-
zado pelo C323, isso ajuda na liderança, pois é a melhor ma-
neira de trabalhar para realizar o trabalho de liderança do 
MJ e do PDL (Programa de Desenvolvimento de Líderes).

Os jovens precisam de desafios com a missão de alcançar 
os seus amigos com as boas novas de Jesus de uma maneira 
amorosa e contagiosa. O C323 é um lugar onde os jovens podem 
convidar seus amigos não cristãos a escutar sobre Deus, mas 
também é um lugar onde podem preparar-se para compartilhar 
as boas novas de Jesus com seus próprios colegas (isso lhe ajudará 
a crescer na fé!). Este processo acelerará o discipulado na vida 
dos jovens, de uma maneira que nunca poderíamos imaginar.

Cada C323 é motivado a realizar desafios mensais relevan-
tes para sua comunidade por meio de ações nas quais desen-
volvem seus dons e talentos. Para alcançar a meta, os jovens 
adventistas devem estar bem organizados, estabelecendo os 
alvos e planejando s objetivos como ministério jovem. 

Por isso queremos que nossos jovens se preparem para 
fazer tudo de coração, para viver uma experiência real. Jo-
vens que saiam às praças, aos hospitais, orfanatos, asilos, 
jovens que ofereçam um sorriso, a mão, abraços aos mais 
necessitados, que doem seu tempo e recursos, que com-
partilhem esperança de vida refletida em seus rostos, de 
que Jesus em breve voltará!

Os líderes do C323 são desafiados a participar do projeto 
Missão Calebe, inscrevendo todos os jovens.

O Ministério de Universitários, organizados em Associa-
ções (AU), também se subdivide em C323 para uma melhor 
atenção aos nossos universitários e aos novos interessados 
das universidades públicas e privadas.

Maranata!
Que a Conexão 323 seja uma bênção.

VISÃO

A lcançar e discipular a juventude, estabelecendo 
uma identidade real e significativa na vida 
dos jovens com o princípio básico do plano 
inspirado por Deus: Realizar o trabalho 
 organizando os jovens em pequenos grupos.

“Jovens e moças, não podeis formar pequenos grupos e 
como soldados de Cristo se alistar no trabalho colocando 
todo vosso toque, habilidade e talento ao serviço do Mestre, 
a fim de que possais salvar as almas da perdição? Que em 
cada igreja se organizem grupos para este fim” (Signs of 
the times, 29 de maio de 1893).

Segundo Hebreus 10:24, 25, uma boa comunidade nos ajuda 
e nos estimula a desenvolver o amor e a fazer o bem. Em uma 
época de intimidação, zombarias, fofocas e ódio (que podem des-
truir a identidade dos jovens), eles precisam estar perto de outros 
que podem elevá-los, animá-los e desafiá-los da maneira correta. 

Conexão 323 também é um lugar onde eles podem 
descobrir seus dons espirituais e começar a usá-los para 
servir aos demais. Isto lhes ajudará a ter um coração para 
servir voluntariamente aos demais pelo resto de suas vidas!

É por isso que o trabalho do Ministério Jovem da União 
Boliviana consiste em organizar o Ministério Jovem das 
igrejas locais em pequenos grupos e atribuir a cada um 
deles um líder. A ideia é que a base de relacionamento da 
nossa juventude seja o C323, e o Coordenador da C323 
seja o diretor do Ministério Jovem da igreja local.

Portanto... CONEXÃO 323 é a principal rede de relacio-
namento dos jovens adventistas do sétimo dia na Bolívia.

OBJETIVOS
1.  Motivar a cada jovem a viver com paixão por Cristo.
2.  Inspirar em nossos jovens a necessidade de buscar ao 

Senhor na primeira hora de cada dia.
3.  Manter o foco da vida cristã dos jovens na salvação e 

no serviço. 
4.  Incentivar nos jovens o poder de servir nas atividades 

missionárias, comunitárias, sociais e intelectuais da 
sua igreja local.

5.  Incentivar e fortalecer a amizade e a integração entre 
os jovens. 

6.  Participar de momentos de recreação sadios e saudáveis. 
7.  Preparar uma geração de jovens que vivam conectados 

fazendo a vontade do nosso Senhor.
8.  Motivar novos métodos criativos de evangelização pelos 

meios de comunicação das redes sociais.
9.  Divulgar o estilo de vida de um jovem cristão, guiados 

por princípios bíblicos.
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“Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve 
outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei 

entrar a terra que espiou, e a sua descendência a 
possuirá” (Números 14:24).

LOUVOR
Teu Poder – CD Jovem 2003
Mensageiro – CD Jovem 2006
Eu Sou Calebe – CD Jovem 2013

Você necessita de 
“outro espírito”?

TESTEMUNHO

G ilda Villar tem 16 anos e vive em Yuty, no sul 
do Paraguai. Na parte da manhã, ela ajuda 
sua mãe nas atividades domésticas e, às 
vezes, também na casa de outras famílias. 
À tarde, ela vai à escola e é muito querida 

por todos e a melhor aluna do curso.
Depois das aulas, Gilda caminha pelas ruas de terra, 

visitando idosos e verificando seu estado de saúde. Ela 
lidera três pequenos grupos e dá estudos bíblicos a 25 
pessoas (nove já foram batizadas, e outras se estão pre-
parando). Ela também é professora da Escola Sabatina, 
assistente da tesouraria, secretária da igreja, pregadora, 
entre outras funções.

A igreja que ela frequenta é pequena, com poucos jo-
vens, mas isso não a impede de participar nas atividades 
do Ministério Jovem, embora isso signifique viajar por 
grandes distâncias, como quando viajou 130 km para 
participar da Missão Calebe. É impressionante o que uma 
pessoa comprometida pode fazer!

Lionel Celano – Diretor da Escola Bíblica – Radio Nuevo Tiempo - UP
Culto 5
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ORAÇÃO INTERCESSORA 
Oramos por dos motivos bem específicos:

1.  Pelos mais jovens, como Gilda, que se dedicam comple-
tamente à missão;

2.  Para que façamos parte dessa juventude fiel e possamos 
ter “outro espírito”.

MENSAGEM
Imagino que você já tenha ouvido a respeito da Mis-

são Calebe. Esse projeto tem como objetivo motivar os 
jovens a dedicar suas férias para pregar o evangelho de 
forma mais “prática”.

Quando lemos a história de Calebe, vemos que a escolha 
do nome para esse projeto foi muito acertada. Vejamos al-
gumas características de Calebe e que lições podemos tirar:

Calebe estava convencido (Nm 13:30, NVI) 
– Depois de analisar Canaã, Calebe voltou decidido. Ele 
sabia que quando Deus pede algo, dá o poder necessário 
para obedecer. Ele estava convencido de que “Suas ordens 
são capacitações”. E, ao avaliar a relação custo-benefício 
(“leite e mel” x “gigantes”), sua reação foi: “Subamos e to-
memos posse da terra. É certo que venceremos”. Calebe não 
precisava de planos estratégicos nem de estatísticas, pois 
a simples ordem de Deus lhe era mais do que suficiente.

“Diga-me com quem andas” (Nm 14:6) – O 
triste nessa história é que a oposição ao plano divino teve 
“origem interna”. Você deve estar ciente de que o mesmo 
ocorre em nossos dias; as maiores barreiras para o avanço 
do evangelho vêm do povo que foi designado para pregá-lo, 
quer por oposição quer por apatia.

Por que Calebe não estava sozinho? Ele tinha elevados 
ideais, procurou outros que pensavam da mesma forma e se 
relacionou com eles. Afaste-se dos “cristãos” que apenas veem 
gigantes e cerque-se dos que se animam a entrar em Canaã.

“[...] visto que nele houve outro espírito” (Nm 
14:24) – Todos haviam se esquecido Daquele que realiza 
milagres e de que eles deviam ser Seus instrumentos. Eles 
permitiram que as probabilidades contrárias os fizessem 
lembrar se de suas debilidades em vez de permitir que a 
fé os lembrasse do Deus poderoso. Hoje, muitos cristãos 
olham para o passado e veem os fracassos, limitações e 
circunstâncias adversas, conformando-se com o pecado. 
São necessários cristãos com “outro espírito”, que decidam 
ser diferentes e queiram ser protagonistas de histórias 
fantásticas. Precisamos de cristãos como Calebe.

Sempre Calebe – Temos a tendência de olhar para os 
jovens, ouvir suas ideias e usar frases como: “na sua idade, 
eu era assim...”, ou fazer um pequeno discurso finalizando 
com: “quando você tiver a minha idade, pensará diferente”. 
Calebe ensinou que não deve ser assim.

Nós, cristãos, fomos chamados para ser revolucionários, 
não por fabricar coquetel molotov, mas por iniciar incên-
dios com a chama do Espírito Santo, primeiro ardendo em 
nosso coração. Nossa missão é ser soldados nessa batalha 
cósmica, sabendo que a guerra já foi ganha na cruz.

No fim de sua vida, Calebe lutou com o mesmo ímpeto 
de sua juventude (Js 14:7). Ele não apresentou desculpas; 
tomou o monte que lhe fora prometido e “expulsou dali 
os três filhos de Anaque” (Jz 1:20).

Se você está em dúvida quanto a participar da Missão 
Calebe, faço-lhe um convite: seja como Calebe e faça o que 
outros não se animam a fazer. Deixe sua marca!

ESPÍRITO DE PROFECIA 
“Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela 

se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a Seu mando 
pode ser cumprido por Seu poder. Todas as Suas ordens são 
promessas habilitadoras” (Mensagens aos Jovens, p. 101).

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas escolhidas falam da necessidade 

de nos prepararmos para ser instrumentos de Deus, me-
diante o poder do Espírito Santo e pela importância da 
missão. Entre as músicas, leia textos do Espírito de Profecia 
referentes a esses temas.

Testemunho: O testemunho da Gilda se encontra em 
um relatório da Revista Nuevo Tiempo (disponível em  
 https://youtu.be/YHw_irseAPY ). As imagens podem ser 
usadas como apoio visual.

Oração intercessora: Enfatizem que, quando ora-
mos pedindo um milagre, devemos estar dispostos a fazer 
parte do processo. Durante a oração, coloquem uma música 
suave de fundo.

Mensagem: Como introdução, façam um brains-
torm com as características que os participantes 
imaginam que Calebe possuía. Isso ajudará a que-
brar o gelo e também dará uma perspectiva do tema. 
Encerrem com um apelo e, se possível, entreguem a 
cada pessoa presente uma ficha de inscrição para a 
próxima Missão Calebe.
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LOUVOR
Descansar – CD Jovem 2008
Eu Creio – Música do Tema do Ano 2017 
Ao Olhar pra Cruz – DVD Adoradores 1

TESTEMUNHO

R amiro sentou-se no chão do meu escritório 
e pôs o rosto entre as pernas flexionadas. 
“Cape”, como os jovens me chamavam, “não 
posso mais”. Sábado, no clube, falei aos 
meus aconselhados sobre o testemunho 

de Daniel na Babilônia, mas amanheci no domingo sem 
saber o que havia acontecido na noite anterior devido à 
bebida alcoólica. “Será que Deus pode me perdoar? Será 
que ainda me ama?”, perguntou Ramiro.

“Resolveu Daniel, 
firmemente, não 

contaminar-se com as finas 
iguarias do rei, nem com o 
vinho que ele bebia; então, 

pediu ao chefe dos eunucos 
que lhe permitisse não 

contaminar-se” (Daniel 1:8).

Brilhar por toda 
a eternidade

Pr. Mariano Sanz – Pastor do distrito San Ignacio – UP
Culto 6
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Ele me fez pensar que o maior efeito colateral do peca-
do é a barreira que ele cria para sentir o amor de Deus por 
nossa vida. Abracei Ramiro e lhe disse que ele pode falar 
com Deus sempre.

Meses depois, ele me contou que naquele fim de semana, 
prestara o exame para a investidura de Líder e que, desde 
aquele incidente, manteve-se longe da bebida. Houve alegria 
no Céu e também no meu coração.

ORAÇÃO INTERCESSORA 
Eles sofrem calados por anos, pois não encontram saí-

da para o pecado (álcool, cigarro, pornografia ou relações 
danosas). Eles estão ao nosso lado, são nossos amigos na 
igreja. Reúna-se com seus amigos e peçam a Deus perdão e 
restauração sobre essas questões cuja saída é muito difícil. 

MENSAGEM
Daniel e seus três amigos eram rapazes bonitos e inte-

ligentes, assim como muitos que hoje fazem parte do JA. 
Enquanto cresciam, a infidelidade de Judá atingira o ponto 
culminante e, como consequência, Babilônia conquistou 
Jerusalém. Essa parece ser uma história distante, mas é tão 
real que chega a doer. O pecado funciona assim e traz suas 
consequências. Satanás quer destruir o caminho proposto 
por Deus para nossa vida, assim como desejou fazer na vida 
de Daniel e de seus amigos em três aspectos:

Mudá-lo de lugar (Dn 1:2-4) – Satanás sabe que você 
é precioso para Deus e tenta afastá-lo o máximo possível de 
Sua presença a fim de que você não frequente a igreja pelo 
cansaço da semana, que não frequente o pequeno grupo, 
etc. Não fuja da família da fé. Há mil razões para não se 
envolver, mas muitas mais para viver em comunidade, pois 
não iremos sozinhos para o Céu.
a.  Mudar sua alimentação (Dn 1:5) – Não falamos do 

alimento físico, mas de tudo o que entra em seu corpo: te-
levisão, redes sociais, plataformas de streaming, grupos 
de discussões, fotos que nos fazem sentir mal por nosso 
corpo, as viagens que ainda não podemos fazer... Tudo 
isso nos distancia e nos impede de nos alimentarmos 
da presença de Deus, de Sua Palavra, de Sua amizade em 
oração. Não descuide disso jamais, pois é a vida de sua 
experiência espiritual e será o reflexo da forma de você 
viver sua religião. Lembre-se de que enquanto você serve 
a Deus, Ele vai surpreendê-lo concedendo-lhe sonhos 
que você nem imaginava que podia ter.

b.  Mudar seu nome (Dn 1:6-7) – Satanás quer que você 
deixe de ter o nome de Cristo; quer que você seja apenas 
um a mais; apagar de sua vida, de sua conduta e de seus 
sonhos a presença do Salvador crucificado, ressuscitado 
e pronto a vir. Como impedir que isso aconteça?
Uma decisão: Não nos contaminar com as propostas 

do diabo e permanecer firmes em nossa fé. Foi isso o que 
aconteceu com Daniel. A despeito de estar sob a ameaça de 
homens poderosos e da mudança de reinos, ele permaneceu 
ali, mantendo-se firme em sua decisão de não ceder ao pecado. 
Em Daniel 1:8, vemos uma pessoa que decidiu o impossível, 
visto que era prisioneiro, mas Deus o acompanhou em sua de-
cisão, abrindo-lhe as portas. Nunca duvide do Deus que temos.

No capítulo 12 de Daniel, quando ele já estava idoso, lemos 
no verso 3: “Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o 
fulgor do firmamento; e os que a muitos conduzirem à justiça, 
como as estrelas, sempre e eternamente”. No verso 13, vemos 
a recompensa que Deus lhe dá. Todas as decisões impopulares 
que ele tomou foram abençoadas e Daniel recebeu a certeza 
de sua ressurreição. Este é o caminho: decidir aqui para viver 
lá, na presença de Cristo, por toda a eternidade.

Há um Deus que deseja que você brilhe por toda a eter-
nidade, ao Seu lado no Céu. Você está disposto a tomar a 
decisão de que, mediante o poder de Deus, você brilhará 
para sempre?

ESPÍRITO DE PROFECIA 
“O segredo do êxito está na união do poder divino com 

o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores 
resultados são os que mais implicitamente confiam no 
Braço todo-poderoso” (Patriarcas e Profetas, p. 371).

MÃO NA MASSA
Louvor: Faz referência à segurança do plano de Deus 

para a vida de cada um de nós. No início ou no fim, leia 
um Salmo relativo a esse tema. 

Testemunho: Pode ser dado na primeira pessoa. Outra 
sugestão: apresentar o testemunho em uma encenação muda.

ORAÇÃO INTERCESSORA: É importante fazer 
um apelo para que os amigos orem juntos, pois todos nós 
temos desafios a serem vencidos na vida.

MENSAGEM: Procure ilustrações bonitas da vida de 
Daniel para serem apresentadas durante a MENSAGEM. 
Mescle-as com fotos dos jovens da igreja. Que o apelo seja 
um momento especial e solene.
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LOUVOR
Coragem para Vencer – CD Jovem 2008
Pés na Terra, Olhos no Céu – CD Jovem 2005
Eu Posso Todas as Coisas – CD Jovem 2010

TESTEMUNHO

E m uma pequena escola rural havia um 
fogão à lenha muito velho. Um garoto 
tinha a tarefa de chegar ao colégio mais 
cedo todos os dias para acender o fogão. 
Uma manhã a escola estava coberta de 

chamas. Tiraram o garoto inconsciente e com quei-
madura graves até a metade inferior de seu corpo. 

Este garoto decidiu não ser um inválido por conta 
de suas queimaduras. Ele caminharia! Uma manhã 
a mãe o levou ao pátio, para que ele tomasse um 
ar fresco. Esse dia, em vez de permanecer sentado, 
o garoto saiu da cadeira. Se jogou sobre a grama, 
arrastando as pernas. Por fim, graças às fervorosas 
massagens diárias de sua mãe, sua persistência e sua 
resoluta determinação, desenvolveu a capacidade 
primeiro de parar, depois de caminhar cambaleante, 
depois de caminhar sozinho e finalmente de correr. 

Esta é a história do Dr. Glenn Cunningham, que na 
universidade fez parte da equipe de corrida na pista 
e quem correu o quilômetro mais veloz do mundo.

“Portanto, também nós, uma vez 
que estamos rodeados por tão grande 

nuvem de testemunhas, livremo-nos 
de tudo o que nos atrapalha e do 

pecado que nos envolve, e corramos 
com perseverança a corrida que nos 

é proposta, tendo os olhos fitos em 
Jesus, autor e consumador da nossa fé. 
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, 

suportou a cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à direita do 

trono de Deus” (Hebreus 12:1-2).

Corramos!

Pablo H. Moleros – Ministério Jovem – Missão Boliviana Central/UB
Culto 7
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Oraremos pela corrida espiritual e profissional 

dos jovens. Que os jovens também sejam vencedo-
res em sua corrida pessoal e emocional, seja como 
solteiros, namorados ou casados.

MENSAGEM
Os melhores atletas devem passar por um perío-

do de treinamento. Seu tempo, suas energias, tudo 
é concentrado para exigir o máximo a fim de atingir 
as metas almejadas. Segundo Hebreus, encontra-
mos quatro segredos para sermos atletas de Cristo:
1.  Escute e aprenda: “Portanto, também nós, uma 

vez que estamos rodeados por tão grande nuvem 
de testemunhas...” (Hebreus 12:1). Jovens, nós 
temos exemplos na Bíblia de pessoas iguais a nós, 
que passaram os mesmos desafios e lutas e saí-
ram vencedores. Esse primeiro segredo deve nos 
motivar a revisar a grande lista de testemunhos 
que tem na Bíblia. Lembre-se: não é necessário 
aprender com os próprios erros, melhor aprender 
com o erro dos outros.

2.  Deixe de lado as coisas e hábitos desnecessários: 
“...livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 
pecado que nos envolve...”  (Hebreus 12:1). Que 
atleta corre com peso? É impossível! Por isso, 
querido jovem, deixe tudo o que lhe impede de 
chegar as suas metas, objetivos e realizações. Ou 
seja, deixe os hábitos que estão prejudicando sua 
vida, tire de sua mente os pensamentos que te 
impedem de avançar, deixe de lado todo tipo de 
preguiça, indolência, etc., mas sobre tudo, não 
corra com pecados ou coisas que ainda não te-
nham sido perdoados; para isso recorra a Deus.

3.  Corra, corra e corra: “...e corramos com perse-
verança a corrida que nos é proposta” (Hebreus 
12:1) Essa parte diz para corrermos; o detalhe é tão 
imperativo porque é isso que Deus espera de nós. 
Quando um corre, começa a esquecer o que está 
atrás. Muitas vezes correndo poderemos esquecer 
coisas passadas. Então, não fique parado. Avance 
confiando em Deus e, se em algum momento lhe 
faltarem forças, peça, pois há uma promessa: “aque-
les que esperam no Senhor... correm e não ficam 
exaustos, andam e não se cansam” (Isaías 40:31).

4.  Olhe para Jesus: “...tendo os olhos fitos em Je-
sus, autor e consumador da nossa fé” (Hebreus 

12:2). O maior segredo para ser um atleta de 
Cristo é reconhecer mediante a fé que a corrida, 
os objetivos, metas e sonhos que temos só podem 
ser alcançados se olharmos para Jesus, o autor 
e treinador da fé. Jovem, não desista, avance 
olhando para Jesus!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Quem são as testemunhas?” O peso que aqui se 

faz referência, são os maus hábitos e as más práticas 
que temos formado ao seguir nossas inclinações 
naturais. Quem são as testemunhas? São as que 
falaram no capítulo anterior, os que têm enfrentado 
resolutamente os males e as dificuldades em seu 
caminho, e quem, no nome do Senhor, teve êxito 
em fortalecer-se contras as forças opositoras do 
mal. Foram sustentados e fortalecidos, e o Senhor 
os segurou pela mão. Em todo tempo e em todo 
lugar devemos, até onde for possível, enaltecer a 
verdade diante do mundo” (MS 61, 1907). Comen-
tário Bíblico Adventista.

MÃOS À OBRA
Louvor: Para o encerramento, procure músicas 

que deem o sentido de vitória como meta no reino 
dos céus.

Testemunho: Pode compartilhar o ví-
deo do seguinte link:  https://www.youtube.com/
watch?v=qHetkXYOdD8 . Ao concluir o vídeo, reflita 
sobre como Deus nos convida a correr a corrida que 
temos adiante. Deus quer que avancemos olhando 
para Jesus. 

Oração Intercessora: Em uma folha de papel, 
ponha o nome de um amigo por quem deseja-se orar. 
Inclua pedidos relacionados a algumas das “corridas” 
mencionadas anteriormente. Os presentes devem 
se colocar em círculo, segurando sua folha, então se 
fará a oração pelas pessoas escritas em cada folha. 

Mensagem: Na igreja, deveria ter na parte do 
centro um desenho ou impressão, de uma pista 
de corrida. Na mensagem, entrarão quatro jovens 
com roupa de atletismo, levando a palavra de cada 
segredo da mensagem. O pregador convidará a cada 
atleta para realizar uma explicação de cada segredo 
a fim de enfatizar a mensagem. Ao finalizar, entrará 
um personagem vestido de Jesus, convidando todos 
os jovens a correr olhando para Ele.
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LOUVOR
Fé & Ação – Música Tema MJ 2018
Nossa Missão – CD Jovem 2006
Uma Vida em Missão – Música Tema OYiM

TESTEMUNHO

O Espaço Vida e Saúde lançou a convocatória 
dos cursos de “Cozinha Saudável” para a 
comunidade e instituições vizinhas. Sil-
via Chambi, participante do projeto Um 
Ano em Missão, entra em contato então 

com Cláudia, uma chef profissional, e solicita sua ajuda 
para ministrar os cursos, ao que ela responde: “Se é para 
ajudar, vamos fazer”.

É então que, naquela data, Cláudia começa a fazer parte 
do projeto, iniciando assim os cursos culinários. À medida 
que o tempo se passava, Cláudia tinha mais interesse nas 
atividades do local. Ao mesmo tempo, começou a estudar a 
Palavra de Deus por meio do curso A Fé de Jesus. Semanas 
mais tarde lhe foi feito outro convite: frequentar o culto 
no sábado; e foi assim que, desde aquele sábado, Cláudia 

“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas 
sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando 
todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as 

multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam 
cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 

Então, disse aos seus discípulos: ‘A seara é realmente grande, 
mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que 

mande ceifeiros para a sua seara’” (Mateus 9:38).

Uma vida em missão

Javier Ramiro Massi Fernández – Ministério Jovem – Missão Bolivia na Ocidental/UB
Culto 8

© Cppzone | Stock.adobe.com© Cppzone | Stock.adobe.com© Cppzone | Stock.adobe.com© Cppzone | Stock.adobe.com© Cppzone | Stock.adobe.com



jan / mar    2020 31

frequenta regularmente a Igreja de Munaypata onde tomou 
a decisão de entregar sua vida ao Senhor.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Conversem com Deus sobre o propósito que Ele tem para 

sua vida, como você pode ajudar aos demais e, ao mesmo 
tempo, ser um instrumento eficaz para pregar a Palavra 
de Deus. Oremos também pelos jovens que estão servindo 
no projeto Um Ano em Missão (OYiM) e pelos jovens que 
estão fazendo planos para servir futuramente neste projeto.

MENSAGEM
Ao percorrer diversos lugares, Cristo se encontrava 

com muitos que desejavam conhecer um caminho melhor; 
muitos que estavam famintos do pão da vida e sedentos da 
água da salvação. O mundo, cheio de pecado e pesar, estava 
coberto de trevas que necessitavam ser dissipadas pela luz 
do céu. Ele sabia que havia chegado o momento de eleger 
alguns homens para trabalhar pelas pessoas, e desejava 
prepará-los e instruí-los enquanto estava com eles, a fim 
de adquirirem uma experiência individual e corrigirem 
qualquer erro que tivessem na maneira de trabalhar.

O Salvador chamou aos doze que haviam estado com Ele 
desde o começo de seu ministério público, que haviam escu-
tado suas palavras de instrução e admoestação, e que haviam 
sido testemunhas de seus atos de misericórdia e compaixão. 
Com solenidade e reverência os discípulos se aproximaram 
para receber a comissão, sentido-se honrados de terem sido 
escolhidos para serem colaboradores com Ele. Teriam de ser 
cheios do Espírito de Cristo para trabalhar com Ele, para dar 
a solene mensagem da salvação, e para brilhar como luzes 
em meio à escuridão moral que havia envolvido o mundo.

Contemplem a impressionante cena! A Majestade do 
céu, o Rei da glória, rodeado dos doze que foram escolhi-
dos! Não são homens educados em escolas rabínicas, mas 
homens que aprenderam dos lábios do maior Mestre que 
o mundo já conheceu. Homens simples, humildes, mas de 
um coração aberto à instrução e capacitação que deviam 
receber para a tarefa que lhe fora comissionada. Mediante 
estes débeis agentes, cheios de sua palavra e do seu Espírito, 
Cristo Se propôs colocar a salvação ao alcance de todos. 

Com alegria e regozijo, Deus e os anjos contemplaram, 
essa cena. O Pai sabia que a luz do céu iria irradiar esses 

homens e que as palavras faladas por eles como testemu-
nhas da verdade alcançariam geração após geração (Signs 
of the Times, 18 de julho de 1900). 

Cristo queria fazer desses humildes pescadores, pela 
sua relação com Ele, um meio através do qual tiraria ho-
mens do serviço de Satanás e colocá-los-ia ao serviço de 
Deus. Nesta obra, se tornariam suas testemunhas, que 
dariam ao mundo sua verdade sem mistura de tradições e 
sofismas dos homens. Praticando suas virtudes, andando 
e trabalhando com Ele, haviam de se tornar qualificados 
para serem pescadores de homens.

Hoje, Deus deseja fazer de nós pescadores de homens, e 
podemos fazer isso participando de um dos projetos mis-
sionários que o Ministério Jovem dispõe, como o projeto 
Um Ano em Missão.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Assim foram os primeiros discípulos designados para a 

obra do ministério evangélico. Durante três anos, trabalha-
ram junto ao Salvador, e, por Seus ensinos, obras e exemplo, 
prepararam-se para levar avante a obra que Ele começara. 
Pela simplicidade da fé, pelo serviço puro, humilde, os dis-
cípulos foram ensinados a assumir responsabilidades na 
causa de Deus” (Obreiros Evangélicos, p. 24, 25).

MÃOS À OBRA
Louvor: Entre uma música e outra, converse com os 

presentes sobre o que significa a missão para eles, e como 
eles podem desenvolver sua vida missionária.

Testemunho: Convidar um jovem que participou 
do projeto OYiM, ou que esteja participando, para que 
conte seu testemunho e experiência. Faça-o em formato 
de entrevista.

Oração intercessora: Prepare dois momentos distin-
tos de oração: 1) Individual, para que cada pessoa converse 
com Deus acerca da missão que precisa desenvolver. 2) Em 
grupo, para que conversem entre si sobre a importância 
e a relevância do projeto OYiM e orem por cada jovem 
missionário que já participou, que está servindo ou que 
pretende participar.  

Mensagem: Faça com os jovens pequenas encenações 
mostrando como podem servir a Deus por meio de seus 
dons e talentos.




