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Apresentação
Olá galera especial!
Estamos dando início a uma jornada incrível de sete dias. Não é um
percurso para jogar bola, vídeo game ou outra brincadeira qualquer, mas
é uma caminhada para estar mais próximo do nosso Criador. Jornada de
Jejum e Oração.
A gente olha para o céu, e, você já percebeu como ele é imenso? Nós
não conseguimos saber onde ele começa e nem termina, mas sabemos
que é lá a morada de Deus.
E, sabe de uma coisa? Deus criou todas as coisas: o Céu, o mar, os
animais, as flores, as frutas, o sol, as estrelas, o homem e a mulher.
Enfim, criou todas as coisas maravilhosas para que pudéssemos cuidar
e se manter diante de toda Sua criação. Porém, Ele deixou algumas
regras para que nós pudéssemos obedecer. A proposta era de uma
vida feliz e eterna, mas a desobediência estragou tudo, trazendo
o pecado para o nosso planeta. Daí então as coisas ruins passaram
a acontecer e a humanidade carrega até hoje as consequências por
terem desobedecido a Deus.
Você sabe o que é pecado? É a desobediência às regras ou leis de Deus.
Você sabia que Deus perdoa nossos pecados?
Um dia Ele enviou Jesus, seu único filho, para nos libertar do pecado.
É uma longa história! Jesus é o nosso intercessor. Ele passava muito
tempo conversando com o Pai do Céu.
Durante nossa vida precisamos parar e conversar com Deus, afinal,
ele quer ser nosso Amigo. Essa conversa acontece por meio da oração.
Enquanto oramos, podemos conversar qualquer coisa com Deus e, a partir
desse relacionamento, iremos descobrindo a vontade dEle para nossa vida.
Sabe como isso se chama? Eu sei! Se chama Oração.
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Através da oração podemos conversar muita coisa com Deus. E, a
partir desse relacionamento, iremos descobrir a vontade dEle para
nossa vida.
Vamos compartilhar aqui algumas coisas importantes para nossa
jornada cristã. Vamos Lá? Você precisa saber!
Galerinha especial, durante a semana iremos aprender o conteúdo
de cada ítem abaixo. Cada um vem explicando e desafiando você a
executar uma atividade que lhe corresponda. Registre tudo que você
realizar sozinho ou junto ao seu Pequeno Grupo.
No Sábado, dia 1º de maio, teremos um programa especial sobre o
verdadeiro Jejum, e suas implicações. Todas extraídas do capítulo 58
de Isaías.
Começaremos às 10 horas, pelo youtube Adventistas Nordeste,
e teremos vários blocos especiais, como momentos de interação,
quando iremos premiar alguns desafios. Combinado? Fiquem atentos
ao programa, durante o mesmo estaremos informando o processo de
postagens e premiações.

Maranata!

Rosário Silva

Ministério da Criança
Ministério do Adolescente
União Nordeste Brasileira
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O que é Jejum?
Olá galera!
Vocês sabiam que o verdadeiro jejum não é apenas deixar de comer
por algumas horas? Vamos abrir a Bíblia em Isaías 58:3,4,9,10.
1. O povo pergunta a Deus: “Que adianta jejuar, se tu nem notas?
Porque passar fome, se não te importas com isso?”
O Senhor responde: “A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam
dos seus negócios (interesses pessoais) e exploram os seus empregados.
2. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam a
bater uns nos outros. Se agimos assim, Deus não ouve as nossas orações.
Deus deseja que nossas atitudes sejam coerentes, para libertamos os que
sofrem com injustiças, opressões. Precisamos atender as necessidades
dos mais vulneráveis com roupas, alimentos, afeto, e outras coisas mais.
3. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei; pedirão
a minha ajuda, e Eu direi: “Estou aqui”. “Se acabarem com todo tipo de
exploração, com todas as ameaças e xingamentos;
4. Se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a
luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará
igual à luz do meio-dia. O verdadeiro jejum nos leva à uma vida espiritual
mais forte e a uma vida humana mais atenta ao próximo.
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Unidade na Igreja
O que você entende por unidade?
Os Dicionários dizem que unidade é: Concordância de vontades,
Uniformidade. Vamos compreender melhor isso?
Unidade é conseguirmos trabalhar juntos em alguma coisa, mesmo
que nossas vontades sejam diferentes. Podemos dizer também que é
juntarmos as nossas forças para fazermos alguma coisa, mesmo que não
gostemos muito do que tem que ser feito, mas, se é preciso, vamos fazer.
Por exemplo: A casa está uma bagunça. Tem roupa suja no banheiro,
louça na pia, etc. Mas a mamãe disse que a casa precisa ser limpa e ela
não tem muito tempo. Então, ela chama você e seus irmãos e distribui as
tarefas; cada um fará uma coisa. A casa precisa ser limpa e, todos juntos,
cada um fazendo uma parte, vão trabalhar para um objetivo comum:
uma casa limpa. Mesmo que você não goste de lavar louça, seu irmão
não goste de lavar o banheiro, seu pai não goste de limpar o fogão, nem
sua mãe de lavar as calçadas, todos juntos estão concordando para um
bem maior: a casa limpa.
A Igreja é uma família especial de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo.
Somos um grupo de fiéis, porque cremos nas mesmas coisas: cremos em
Deus, cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, cremos que a Bíblia é
o livro de Deus, que diz o que devemos fazer com nossas vidas. A Igreja
não é uma parede, nem telhado, nem portão, nem a sala infantil, nem o
púlpito do pastor. A Igreja somos nós, que cremos em Jesus e que temos
a responsabilidade de ajudar outras pessoas a crer nEle.
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Quando Jesus esteve aqui na terra, organizou a primeira Igreja Cristã,
que era formada pelas primeiras pessoas que aceitaram Jesus. E quando
Ele foi para o Céu, eles continuaram organizando tudo. Todos ajudavam
uns aos outros e se tratavam com muito amor. Nenhum irmão se achava
mais importante que os outros. Eles louvavam a Deus juntos, oravam
juntos e estudavam a Palavra de Deus juntos. Eles não tinham um templo
próprio. Eles se reuniam onde podiam: no pátio da sinagoga, à beira de
um rio, na casa de um deles. Hoje em dia, nós, que fazemos parte da
Igreja, nos reunimos em um templo. Se este templo pegar fogo ou for
derrubado, ele pode acabar. Mas a Igreja nunca vai acabar, pois onde
estiverem dois ou três irmãos juntos, o Senhor vai estar com eles, e ali a
Igreja começará de novo.
Quando temos união com nossos irmãos em Cristo, sempre temos
um ombro amigo! Podemos partilhar nossas experiências uns com os
outros. Nos momentos difíceis, podemos dar e receber consolo e apoio,
e nos momentos bons, podemos multiplicar a alegria. Enfrentamos as
aventuras da vida juntos, como uma família. Quando vivemos em união,
mostramos ao mundo como Jesus é incrível!
Nunca se esqueça: você foi criado para viver em união com Deus e
com seus irmãos em Jesus.

Desafio:
Com a ajuda da sua professora verificar alguém na Igreja que esteja
enfrentando um momento difícil e realizar junto com o seu PG ou Classe
da Escola Sabatina uma ação para ajudar essa pessoa.

Atividades Sugeridas
ATIVIDADE 1: Desenhe, ou imprima, uma figura do Corpo Humano.
Recorte em formato de quebra-cabeça. Espalhe as peças pela sala.
Faça um painel com cartolina, ou papel cartão, e coloque na parede.
Desafie as crianças a procurarem as peças, colorir as partes e montar no
painel. Em seguida, explique que no Reino de Deus somos assim peças
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fundamentais para o Corpo de Cristo, e precisamos uns dos outros para
formar o Corpo de Cristo.
ATIVIDADE 2: Entregue uma folha, com um desenho de uma Igreja.
Leve figuras de pessoas de diferentes etnias e entregue para as crianças.
Peça-as para fazerem um colorido bem bonito, e depois colar as figuras
em volta. Explique que devemos ser assim: crescer em unidade e amor
ATIVIDADE 3: Leve um pacote com palitos finos e chame duas
crianças a frente. Peça que uma delas tente quebrar um palito sozinho,
com certeza ela vai quebrar e vai dizer que foi fácil. Explique-as que
quando estamos sozinhos, somos assim como esse palito, muito frágil.
Em seguida, peça que a outra criança tente quebrar todos os outros
palitos do pacote juntos. Como não irá conseguir, explique-as o quanto
somos fortes, quando somos unidos em Cristo!
ATIVIDADE 4: Faça com as crianças bonecos de papel unidos de
mãos dadas, que mostrem a unidade do corpo. Escreva no primeiro
boneco: “Somos um só Corpo”. Deixe que eles colem, cada um de uma
cor, desenhem as diferenças de cada pessoa, familiar, desenhem as
diferenças de cada pessoa, familiar e amigo. Estimule a criatividade.
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Ação Social
O ministério de Jesus aqui na Terra esteve ligado muito mais à prática
dos princípios de Seu Reino, do que à compreensão teológica deles!
Sendo amor o princípio base de Seu reino, praticar o amor é o que de
fato agrada a Deus. Isso vale muito mais do que pregar.
Em Isaías 58:7 Deus revela o que de fato lhe agrada: “O jejum que me
agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, (...) que deem
roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes”.
Então, você é nosso convidado para unir-se a milhares de crianças
e adolescentes em toda América do Sul, para dedicar um dia de jejum
agradável a Deus, através de uma ação prática de amor ao próximo. E
aí, topa?

Desafio:
Reúna seu PG e alimente quem necessita. Prepare alguns lanches e
compartilhe com moradores de rua, por exemplo. Você também pode
arrecadar roupas, alimentos e outros itens para entregar a uma família
carente.
( ) Preparar alguns lanches e compartilhar com moradores de rua;
( ) Arrecadar roupas, alimentos e outros e entregar a uma família
carente;
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Saúde e Cura
Oi galera!!!
Você sabia que nosso Criador sempre tem nos dado muitos presentes.
Muitas vezes não notamos, mas praticamente tudo que te faz bem é
Deus que fez e te dá. Alguns dos presentes naturais que nosso Deus nos
proporciona são 8 Heróis da Saúde, vamos conhecer eles?
1. AR PURO - Não podemos ver este herói, mas podemos sentí-lo. É
o ar puro. Perceba como é maravilhoso respirar bem fundo! Faça isso e
sinta o poder do ar puro.
2.LUZ SOLAR - Os benefícios da luz solar são vários, ele é fonte de
vitamina D, que é tão importante para o nosso corpo! Mas não se esqueça
que ficar muito tempo exposto ao sol não faz bem para a nossa pele!
Precisamos sempre ter equilíbrio e nunca esquecer de usar protetor solar.
3. DESCANSO - O corpo precisa de descanso a fim de se recuperar.
Precisamos ter tempo para nos recrearmos e descansarmos.
4. EXERCÍCIO - O nosso corpo precisa de movimento para não ficar
fraco ou enferrujado. O exercício é muito importante para nossa saúde,
ele permite que mais sangue alcance as partes mais distantes do corpo,
mantendo as extremidades quentinhas.
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5. ÁGUA - Por ser essencial a cada célula do corpo, deveríamos beber
muita água. Ela nos deixa nutridos e mais saudáveis. Você sabia que a
maior parte do nosso corpo é formado por água?
6. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - A alimentação é o combustível do nosso
corpo? Quando nos alimentamos bem é difícil nosso corpo ficar cansado
ou doente. Na criação, Deus instruiu Adão e Eva a se alimentarem de
plantas, grãos e frutas. Pense como é gostoso você saborear uma fruta
bem docinha e ainda se sentir saudável.
7. TEMPERANÇA - Somente pela temperança é possível cuidar
adequadamente do corpo, hidratação, alimentação, exercício físico e
repouso. O equilíbrio nesses itens nos ajuda a ter uma vida melhor.
8. CONFIANÇA - Como é bom sabermos que podemos contar e
confiar para um amigo todos os nossos segredos. Este amigo é Jesus,
nEle podemos confiar de olhos fechados.
Viu só galera quanta coisa boa o Criador nos dá? Agora, chegou o
momento de você ter uma experiência com cada integrante desse time
dos 8 fatores de saúde que estão na natureza.

Desafio:
1. Faça um cata-vento ou uma pipa e brinque para você sentir o ar.
2. Beba 4 copos de água ao decorrer do dia.
3. Faça alguma atividade física que você goste muito. Pode ser jogar
futebol, correr com os amigos, andar de bicicleta ou pular corda.
4. Prepare uma salada com os ingredientes que você mais gosta.
Você pode pedir ajuda para sua mãe ou seu pai. Detalhe: a ajuda é para
montar a salada, mas não vale para comer.
5. Faça o desenho que representa o que confiança significa para você.
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Meu Espaço
Para Oração
E aí galera!!!
Orar é conversar com Jesus como o seu melhor amigo, no seu no seu
lugar predileto de oração.
Falar com Jesus deve ser uma experiência parecida com falar com
seus pais ou amigos especiais. Essas conversas devem acontecer todos
os dias. Você já conversou com seus pais hoje? Você conversa com os
seus pais e seus amigos especiais todos os dias. Você já conversou com
os seus pais hoje? Você já conversou com o seu melhor amigo hoje?
Então, assim também, você deve conversar todos os dias com Jesus.
Ele é o seu maior e melhor amigo.
Conte para Ele todos os seus sonhos e desafios diários e Ele vai te ajudar
a ter uma vida vitoriosa. Quero deixar uma dinâmica desafiadora para você.

Desafio:
Hoje mesmo, você vai LIGAR e orar com duas pessoas muito especiais
para você. Pode ser um amigo que está doente, pode ser um parente
seu, que você ama muito e deseja vê-lo no céu.
O seu ambiente de oração deve ser o lugar mais especial da sua casa,
pois é lá que você fala com Jesus todos os dias.
Um super abraço no seu coração. E nunca deixe de orar!
Peça para seu pai ou mãe tirar uma foto sua orando no seu espaço
próprio para oração.
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6
Missão
Você sabe o que significa MISSÃO?
É quando uma pessoa te dá uma tarefa muito importante que precisa
ser feita, e precisa ser cumprida com compromisso e lealdade, com
amor. Então, receber essa tarefa é ter uma missão a cumprir! Jesus deu
uma tarefa muito importante para cada um de nós. Ela está escrita na
Bíblia e foi Mateus, seu discípulo e Cristo, que fez o registro da fala do
próprio Jesus. Assim, hoje, podemos ler o que Ele falou:
“Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus
seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês” (Mateus 28: 19 e 20).
Quando Jesus falou isso, ele estava com Seus discípulos, já havia
ressuscitado e estava prestes a subir para o Céu. Ele deixou uma Missão
(tarefa) com os discípulos, mas que não era só para eles, é para todos os
discípulos até os dias de hoje. E você é um deles!
Talvez você leia esse verso e pense que é uma tarefa muito difícil,
afinal como podemos ir a todos os povos? Mas cumprir essa Missão não
significa que todos teremos que viajar para vários países para pregar. Os
missionários enviados pela Igreja vão fazer isso. O que ele quis dizer é
que você e eu precisamos falar e ensinar o amor de Jesus a todos que
não O conhecem. No seu colégio, na sua família, entre seus amigos, há
pessoas que não conhecem Jesus. É para eles que você pode pregar, para
cumprir a Missão deixada por Jesus. Você também pode pregar para
pessoas que você não conhece, toda vez que você testemunha da sua fé.
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E Deus promete que se você se comprometer com a Missão que Jesus
deixou para nós, ele revestirá você de poder! Sim, você poderá pregar
com a ajuda do Espírito Santo. E com o poder de Deus, as pessoas que
ouvirem você, olharão para Jesus e aceitarão a Ele como Seu Salvador.
Sabe, Jesus está voltando! Enquanto Ele não vem, precisamos pregar
do Seu amor e de Sua graça. Eu sei que você tem uma voz forte e que
se alegra em falar de Jesus para seus amigos. Então testemunhe de
Jesus, ore a Deus e peça a Ele que coloque as palavras certas na sua
boca quando for falar. Que a sua memória lembre dos textos bíblicos
que falam dos ensinamentos de Deus, e se alegre com as decisões dos
seus amigos e familiares que aceitarem a Jesus porque você falou do
amor de Deus para eles. Que tarefa maravilhosa Jesus nos deu, não foi?
Então, cumpra a Missão!

Desafio:
Escolha três nomes de pessoas que você conhece e que ainda não
estão na Igreja. Podem ser seus amigos da escola, seus familiares,
vizinhos, etc. Faça contato com essas pessoas pelo WhatsApp ou faça
uma ligação e pergunte se elas gostariam de estudar a Bíblia com você.
Ore por elas e comece os estudos bíblicos mesmo que seja de forma
virtual. Utilize o cartão virtual de estudos bíblicos para a idade adequada
das pessoas que estarão recebendo os estudos. Se forem adultos, peça
a ajuda de seus pais, do líder do seu PG ou do professor da sua Unidade
de Ação na Escola Sabatina. Você vai ver como é legal falar de Jesus e
estudar a Bíblia com os amigos!
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Sábado
A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece o sábado como sinal
distintivo de lealdade a Deus, cuja observância é pertinente a todos os
seres humanos em todas as épocas e lugares. Quando Deus “descansou”
no sétimo dia da semana da criação, Ele também “santificou” e
“abençoou” esse dia (Gn 2:2, 3), separando este dia para uso sagrado e
transformando-o em um canal de bênçãos para a humanidade.
Deus nos deu todos os seis dias para trabalhar, e apenas reservou
um para Si. Deve este ser um dia de bênçãos para nós - um dia em que
colocamos de lado todos os nossos interesses pessoais e ajustemos o
foco dos nossos pensamentos em Deus e no Céu.
O sábado é um dia de especial comunhão com Deus, e deve ser
iniciado e terminado com breves e atrativos cultos de pôr do sol, com
a participação dos membros da família e também de amigos. Nessas
ocasiões é oportuno cantar alguns hinos, ler uma passagem bíblica,
seguida de comentários pertinentes, e expressar gratidão a Deus em
oração.
Agora que você já entendeu a importância do sábado, que tal preparar,
durante essa semana, um lindo culto de pôr do sol para receber o sábado
com sua família?
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Desafio:
Tire uma foto do culto de pôr do sol com a sua família e publique nas
redes sociais com a #pordosoluneb

Registre aqui 03 pedidos de Oração:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

União Nordeste Brasileira
Departamento do Ministério da Criança e Ministério do Adolescente

Coordenação:
Rosário Costa - UNeB

Participantes:
Walquíria Freitas - MPi
Cristiana Barreto - ACe
Cybelle Florêncio - MN
Josiane Oliveira - APeC
Soraia Gonçalves - APe
Rafaella Matos - MisAL
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