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[ Editorial ]

Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD
© Mikhail Bakunovich | Shutterstock

Avive
o fogo
eu seMPre gosteI de acampar. e algo que, desde criança, sempre me encantava era fazer
o fogo. Paulo escreveu ao jovem timóteo dizendo-lhe: “Por essa razão, torno a lembrar-lhe que
mantenha viva a chama do dom de deus que está em você...” (2 Timóteo 1:6). eu gosto dessas
palavras de orientação e incentivo de Paulo.
Alguns podem falar de você ou de seus jovens: “Você é muito jovem para exercer a liderança, não tem experiência”; ou “Você é solteiro”, “Você se batizou há muito pouco tempo”, você
é isso ou aquilo. sempre pode haver algo que procurem para desanimá-lo. sabe, o desânimo é
muito contagioso, e não podemos encarar nossa vida ou influenciar positivamente as pessoas
com um espírito desanimado. se em algum momento isso acontece, quero dizer-lhe que ninguém deve menosprezar sua mocidade. Pelo contrário, você recebeu dons que deus lhe deu,
e esses dons em suas mãos são pura dinamite para cumprir seus propósitos em sua vida e na
vida de seus jovens.
Líder, avive o fogo, exercite e incentive a outros para que você também possa desenvolver
seus dons. seu maior papel como líder é fazer com que os jovens desenvolvam seus talentos,
capacidades e habilidades. Isso é conseguido através de espaços de ação como o Pequeno
grupo de jovens, a escola sabatina Jovem, as atividades missionárias e, claro, o Culto Jovem.
Faça com que os jovens de sua igreja sejam mais que espectadores e se tornem verdadeiros
protagonistas. revolucione sua juventude fazendo o bem e pondo os dons ao serviço do senhor.
deixo-lhe uma última frase para que você reflita e desejo-lhe um trimestre muito abençoado.
“um [jovem] não é um vaso para ser preenchido, mas um fogo para ser aceso” - François
Rabelais.
um abraço e sempre Maranata!
Carlos Campitelli
abr-jun
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VOLUNTARIADO

Autora: Débora Siqueira - Coordenadora do

EIS-ME AQUI
Serviço Voluntário DSA

ENVIA-ME A

VOLUNTÁRIOS EM MISSÃO

MIM

LAYARA SIQUEIRA ADRA-BANGLADESH

A brasileira Layara Siqueira serve como missionária voluntária na ADRA
Bangladesh. Ela atua na área educacional, como professora de alunos de
5 a 13 anos de idade. Ela trabalha também em estreita colaboração com o
contador da instituição, auxiliando-o na parte ﬁnanceira. Além disso, está
envolvida com as atividades da igreja local.

Abençoar e Salvar a outros
SEJA O DESEJO DE SUA VIDA
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www.voluntariosadventistas.org

TAILÂNDIA HADASSA MARQUES
Hadassa Marques é do Brasil, formada em
publicidade e administração. Ela é missionária
voluntária na Tailândia desde julho de 2014.
Hadassa é professora de inglês e de Bíblia para
a pré-escola e séries iniciais na Ubon Adventist
International Mission School, uma das escolas
adventistas de idiomas da Tailândia.

RODRIGO BOYADJIAN CHILE
Rodrigo Boyadjian é argentino, formado em
Teologia na Universidad Adventista del Plata,
Argentina, e atualmente serve como missionário
voluntário no Chile. Sua função como obreiro bíblico
é apoiar as campanhas evangelísticas que realiza
a Missão Chilena do Pacíﬁco, através de estudos
bíblicos e classes batismais.

URUGUAI Charles Colby y Amalia Apablaza
Os voluntários Charles (EUA) e Amalia
(Argentina) é um casal jovem de missionários
que servem no Instituto Adventista do Uruguai.
Eles atuam na área pedagógica como
professores da instituição e, no caso de Amalia,
auxilia também na preceptoria do residencial
feminino.

REGINA LOPES ADRA-NÍGER
Regina Lopes é do Brasil e pertence à União Sul
Brasileira. Ela é voluntária na ADRA-Níger, um país
localizado no continente africano. Regina participa da
coordenação de projetos na área social e espiritual
na cidade de Niamey, que envolve estudos bíblicos e
atividades destinadas a melhorar a qualidade de vida
das pessoas dessa região.

EQUADOR LILY AGUAYO
A professora Lily Aguayo é chilena e serve
como missionária voluntária no Instituto
Tecnológico Superior Adventista do Equador
(ITSAE). Ela ensina a tempo integral na escola
primária da instituição e é responsável por
planiﬁcar e organizar as atividades, tarefas e
provas para sua classe, sob a supervisão da
direção da escola.
abr-jun
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[ Desafios do Trimestre ]
Abril

desde o INÍCIo do ano, demos uma forte ênfase no estudo
da Palavra de deus e do espírito de Profecia, na oração e no
estudo de livros complementares para o crescimento da vida
cristã. Neste mês, queremos reafirmar a importância do estudo da lição da escola sabatina e a participação dos jovens em
escolas sabatinas para jovens. também queremos relembrar
o estudo do livro do ano para os jovens e universitários.
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Maio

IMPACTO ESPERANÇA 14 e 15 de maio) é uma festa da
igreja, mas que fica mais colorida e mais alegre com a participação ativa dos jovens. de maneira criativa, eles se unem
ao projeto de distribuição de livros e ações comunitárias. em
2016, não será diferente, quando a grande massa jovem sairá
novamente às ruas para distribuir o livro Esperança Viva. Faça
deste momento mais que uma data no calendário de atividades. envolva todos os seus jovens e impacte sua comunidade.

Junho

14 de JuNHo é uma data internacional importante, quando
celebramos o ato solidário de doar sangue, doar vida. o projeto Vida por Vidas tem sido uma marca distintiva dos jovens
adventistas, que são conhecidos em nosso território como
jovens com “sangue bom”.
este ano temos como ênfase deste importante projeto o
cuidado com a própria saúde, para ajudar a quem precise
com um sangue muito bom. trabalharemos com o slogan: O
bom sangue é feito de bons hábitos. Conheça oito maneiras
de cuidar de sua saúde e se manter saudável para ajudar alguém. Participe nesta data especial e em outras campanhas
no decorrer do ano.

abr-jun
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[ Culto 1 ]

Autor: Pr. Jaime Jove Álvarez - Associação Norte
Pacífico do Peru – União Peruana do Norte

© Andres Rodriguez | Fotolia

O núcleo da
sociedade
“Por isso, deixa o homem pai e mãe
e se une à sua mulher, tornando-se os
dois uma só carne.” (Gênesis 2:24).
LOUVOR
Eu Sou a Mensagem – CD Jovem 2015
A Única Esperança – CD Jovem 2014
Maravilhas – CD Jovem 2013
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TESTEMUNHO
Ao estudar a Bíblia, no início do ano passado, Sebastião
Ramiro Ayres descobriu que o sábado é um dia santo e que
deve ser separado para Deus.
Quando contou ao filho que estava guardando o sábado,
Sebastião ficou surpreso ao tomar conhecimento de que o
rapaz também estava estudando a Bíblia. O filho lhe disse que
seus amigos eram missionários adventistas. Sebastião não teve
mais dúvidas a respeito de qual igreja frequentar.
Então, ele, a esposa e as filhas passaram a frequentar a IASD
de Candiota. Lá, eles receberam estudos bíblicos ministrados
por um casal missionário e, depois de conhecerem mais sobre
a Bíblia, tomaram a decisão de ser batizados. A família, mais
unida do que nunca, foi batizada no dia 15 de novembro de
2015. [Adaptado - Staff ASN, Bianca Lorini.]

ORAÇÃO INTERCESSORA
Devemos orar para que cada adulto, jovem, adolescente e
criança compreendam o quão importante é a formação de uma
boa família e sua influência na salvação pessoal e daqueles que
ainda não conhecem o amor de Jesus.

MENSAGEM
Realidade da família de hoje: O casamento está degradado e, muitas vezes, a família se torna uma experiência
dolorosa, de abuso, orgulho, hostilidade e violência em vez
de ser uma bênção.
A missão é grande: resgatar as famílias machucadas, casais
e filhos com problemas de relacionamento, psicológicos, de
autoestima, etc.
A família é o eixo fundamental da sociedade, e sua influência edificará ou destruirá um povo ou nação. De acordo com
2 Coríntios 6:13-18, os jovens devem orar e pensar antes de
se casar e analisar, sob a orientação do Senhor, a família que
desejam construir.
Famílias florescentes: São as que iniciam algo comum e
em união (Gênesis 1:27). Essas famílias buscam a presença de
Deus. Se Deus não estiver no lar, serão vãos os esforços feitos
(Salmo 127:1).
As famílias florescentes beneficiam a humanidade. “Quanto
mais intimamente são unidos os membros da família em sua
obra no lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que [...] exercerão fora dele” (O Lar Adventista, p. 37).
Famílias que perduram: É importante que haja verdadeiro compromisso entre os cônjuges. “Por isso, deixa o homem
pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só
carne” (Gênesis 2:24).

Os cônjuges que fazem o voto “até que a morte os separe”
devem manter esse compromisso de dedicação mútua. Enquanto os filhos estiverem vivos, serão influenciados pelo que
aprenderam no seio familiar.
É importante encontrar sempre uma forma inovadora de
unir a família:
• Buscar a Deus na unidade do lar (Atos 16:31 e Salmo 133:1).
• Procurar fazer com que prevaleçam o amor, o perdão, a
tolerância, a paciência e a confiança (1 Coríntios 1:10).
• Conservar o bom relacionamento (Efésios 6:1-4).
• Desenvolver a boa educação cristã (Provérbios 22:6).
• Sempre buscar a justiça, a sabedoria, o estímulo e a equidade (Provérbios 23:24).
Jovem, construa uma família que seja uma bênção e que
possa edificar a humanidade.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Se há um assunto que deve ser considerado com calma
razão e juízo desapaixonado, é o assunto do casamento. Se
há tempo em que a Bíblia é necessária como conselheira, é
antes de dar um passo que une pessoas para toda a vida”
(Mensagens aos Jovens, p. 447).
“Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na
família e ensinam os filhos a considerar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus
diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o
espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada
— uma família que ama e obedece a Deus e contra Ele
não se rebela” (O Lar Adventista, p. 27).

MÃO NA MASSA
Louvor: Devem ser escolhidas pessoas animadas que gostem de cantar e que façam com que a igreja cante. Uma ou
duas famílias poderão dirigir os momentos de louvor.
Testemunho: Nesta seção, poderá ser feita uma dramatização do testemunho para que tenha mais efeito na aplicação
do ensino. Ressalte a importância do diálogo na família ao se
tomar decisões importantes.
Oração intercessora: Um casal jovem na mesa da recepção
pode anotar os pedidos de oração de cada família que entrar
na igreja. Os que estiverem sem a família também terão a
oportunidade de fazer o pedido por seus entes queridos. Durante a programação, as pessoas deverão se reunir para orar.
Mensagem: Elabore uma forma dinâmica e clara de apresentar a mensagem, como por exemplo, na forma de entrevista. Muitas informações poderão ser obtidas no seguinte
link: http://esperanca.com.br/2009/08/17/receba-a-revista-familia-feliz/
abr-jun
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[ Culto 2 ]

Autor: Pr. Grower Maguiña Garrido - Associação
Peruana Central Este – União Peruana do Norte

© Storm | Shutterstock

Integrados
pelo amor

“Tratai todos com honra,
amai os irmãos, temei
a Deus, honrai o rei.” (1
Pedro 2:17).

LOUVOR:
Adorá-Lo – CD Ministério da Música 2016
Somos Teus – CD Jovem 2012
Vou Me Entregar – CD Jovem 2014
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TESTEMUNHO:
Há anos o Pr. Fredy Saravia foi transferido para o distrito
Huaraz B, no Peru. Certo dia, depois de haver feito a mudança,
foi de ônibus ao centro da cidade. Depois de pagar a passagem,
durante a viagem, notou que o motorista havia lhe cobrado
um valor aparentemente menor do que o custo da passagem.
Então ele pensou: Será que o valor da passagem está correto?
Parece que este não é o preço real. Ah, esqueça... Quem se preocuparia com uma diferença tão pequena?
Porém, no momento de descer do ônibus, ele parou e decidiu
confirmar o preço da passagem. Com um sorriso, o motorista
lhe respondeu: “Sei que você é o novo pastor do distrito. Pensei em voltar para a igreja e queria ver se você seria honesto
como seria de se esperar”. O pastor desceu do ônibus muito
surpreso e considerou: Oh, Deus, mesmo sem querer, por pouco
eu estaria dando um mau exemplo.
Nossa vida é um testemunho lido diariamente por muitos
e, assim sendo, não devemos nos esquecer de temer a Deus e
de honrá-Lo em tudo.

dos buscam pertencer, fazer parte de uma família, encontrar
sentido na vida e viver de forma autêntica. O necessário é uma
mudança de atitude. Comece hoje a fazer isso. Comece agora.

ORAÇÃO INTERCESSORA:

MÃO NA MASSA:

Orem por aqueles que, em algum momento, deixaram a
igreja devido a conflito ou ressentimento, ressaltando que
nosso modelo deve ser Jesus. Orem também por aqueles que
necessitam do perdão do Senhor por ofensas cometidas contra
o próximo. Que a igreja seja um lugar de integração e amor.

Louvor: Os jovens podem escolher uma das músicas selecionadas para apresentar um flash mob depois do culto em
um ônibus que circule nas proximidades da igreja.
Testemunho: Prepare slides interessantes que chamem a
atenção para a história que será contada.
Oração intercessora: Antes da oração, incentive os presentes a resolver o quanto antes alguma situação de conflito
com alguém. Separe um tempo especial para que os presentes
tenham tempo para orar individualmente.
Mensagem: Forme um grupo para dramatizar a seguinte
história antes de apresentar a mensagem:
O professor mostra uma cédula de cem reais aos alunos e
diz: “Quem gostaria de receber esta cédula?” Todos os alunos
levantam a mão. Então, ele amassa a cédula e pergunta novamente: “E agora, quem a quer?” As mãos se levantam de novo.
O professor joga a cédula amassada no chão, pisa nela e
volta a perguntar: “E agora, quem a quer?” Todos os alunos
respondem que sim.
Então, o professor olha para a classe e diz: “Mesmo que esta
cédula esteja amassada, que tenha sido jogada no chão e pisada,
vocês ainda a querem porque o seu valor não mudou. Muitas
vezes na vida, você é ofendido e rejeitado pelas pessoas. Os acontecimentos o levam a ficar abalado e a pensar que não tem valor,
mas o seu valor nunca mudará, pois você é um filho de Deus”.

MENSAGEM:
Mesmo que decorram anos e sua família espiritual se renove,
ela permanece com você. Deus deseja que aprendamos a nos
amar como família espiritual por várias razões:
1) 1 João 4:8 – Passamos a ser como Deus é, e Ele é amor.
2) Filipenses 2:14 – Deus quer que Seus filhos aprendam a
viver satisfeitos, que vivam bem com o próximo.
3) Mateus 22:39 – É um treinamento para a eternidade. Visto
que o Céu será um lugar de amor, Deus deseja que comecemos
a praticar o amor mútuo aqui, olhando para as coisas do alto,
não para as da Terra.
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros” (João 13:35). Que possamos
ser conhecidos por nosso amor, pois é disso que consiste o
cristianismo. Não é suficiente pertencer a uma religião. To-

ESPÍRITO DE PROFECIA:
“A influência de Cristo tem de ser sentida em nosso mundo
por intermédio de Seus filhos crentes. [...] Toda a nossa obra
neste mundo deve ser efetuada em harmonia, amor e unidade.
Sempre devemos manter o exemplo de Cristo diante de nós,
andando em Suas pegadas. [...] União é força, [...]. Todos devem
ser unidos em amor, em mansidão, em humildade de espírito.
Organizados numa sociedade de crentes, com a finalidade
de combinarem e difundirem sua influência, compete-lhes
trabalhar como Cristo trabalhou. Sempre devem manifestar
cortesia e respeito de uns para com os outros. Todo talento
tem o seu lugar, e deve ser mantido sob o domínio do Espírito
Santo” (Mensagens Escolhidas, v. 3, p. 15).
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[ Culto 3 ]

Autor: Pr. Miguel Ángel Guerrero Arce - Missão
Centro-Oeste do Peru – União Peruana do Norte

© R.T. Wohlstadter | Shutterstock

Meu tipo de
sangue?

D+

“Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil
procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue
de Cristo” (1 Pedro 1:18,19).

LOUVOR
Medley – CD Jovem 2011
Coração Missionário – CD Jovem 2015
Um Milagre – CD Ministério da Música 2016
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TESTEMUNHO
Marcela chegou desesperada à casa do pastor,
pedindo ajuda. Seu marido estava com um grave problema de
saúde e necessitava urgentemente de três doadores de sangue.
O pastor conseguiu dois jovens que se prontificaram imediatamente a ajudar. Seria necessário apenas mais um voluntário
para atender à exigência do hospital.
Fernando estava presente, ouviu a história e decidiu apoiar
a busca de um doador. Ele não se ofereceu, pois tinha medo de
agulhas e de doar sangue. O jovem buscou entre seus amigos,

mas nenhum deles aceitou. Frustrado e ciente da urgência,
pediu ao Senhor que o ajudasse a tomar coragem para ser
um doador.
Depois de orar, Fernando se dirigiu ao hospital, procurou
Marcela e lhe disse que faria a doação. Ele nunca esquecerá essa
maravilhosa experiência, cheia de satisfação e alegria, acima
de tudo por ver as lágrimas de gratidão de Marcela.
Desde então, Fernando tem doado sangue regularmente.
A cada seis meses, ele se dirige ao hospital para doar sangue
e afirma que se Cristo deu Seu sangue por ele, para lhe dar a
salvação, ele também dará um pouco de seu sangue para trazer
esperança a seu próximo.
Assim como muitos jovens, Fernando tem o tipo sanguíneo
D+, conforme o princípio bíblico de Atos 20:35: “Tenho-vos
mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor
Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Este é um culto jovem de compromisso. Jesus deu Seu sangue para limpar nossos pecados e nos salvar da morte eterna.
Agora devemos orar para que nós, jovens adventistas, sejamos
voluntários para dar esperança aos mais necessitados.

MENSAGEM
Muitas pessoas perecem em decorrência de inúmeras enfermidades e uma das maiores necessidades dos pacientes é de
sangue. Muitas vezes recebemos ligações de amigos e irmãos
da igreja pedindo doadores voluntários para que possa ser
realizada uma cirurgia ou transfusão.
Nosso Senhor Jesus Cristo tem o sangue mais perfeito e
caro do Universo. Mas não poupou esforços para doá-lo gratuitamente a fim de nos dar redenção e esperança.
1) O sangue de Cristo é incomparável. Pedro nos diz que
fomos resgatados de uma vida vã e sem sentido. Ele descreve
os metais preciosos como o ouro e a prata como coisas que
perecem, visto que não podem pagar o preço de nossa redenção. “Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue
de Cristo” (1 Pedro 1:18-19).
2) O sangue de Cristo é indispensável. O sangue leva alimento, força e calor ao corpo todo e retira tudo o que o prejudica e destrói. Ele é indispensável e sem ele a vida é impossível.
“Porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado
sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto

é o sangue que fará expiação em virtude da vida” (Levítico
17:11). O sangue de Cristo é o elemento vital da redenção e
de nossa salvação da morte eterna.
De igual forma, nosso sangue, embora não se compare com
o do nosso Redentor, pode ser importante e indispensável para
salvar uma vida. Qualquer que seja nosso grupo sanguíneo,
temos o dever de nos unirmos em favor do próximo. Não hesite em responder: “Meu tipo sanguíneo é D+, porque o dou
àquele que dele necessita”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Quando a simpatia humana está misturada com amor
e com benevolência, e santificada pelo Espírito de Jesus,
torna-se um elemento capaz de produzir grande bem. Os
que cultivam a beneficência não estão apenas fazendo uma
boa obra em favor de outros, e abençoando os que recebem
a boa ação, mas estão beneficiando a si mesmos ao abrirem
o coração à benéfica influência da verdadeira beneficência.
Cada raio de luz lançado sobre outros será refletido sobre
nosso próprio coração. Cada palavra de bondade e simpatia
proferida aos tristes, cada ação que vise aliviar os oprimidos,
e cada doação para suprir as necessidades de nossos semelhantes, dados ou feitos para glorificar a Deus, resultarão
em bênçãos para o doador. Os que assim trabalham, estão
obedecendo a uma lei do Céu e receberão a aprovação de
Deus. O prazer de fazer o bem aos outros comunica aos
sentimentos calor que atravessa os nervos, aviva a circulação
do sangue e promove saúde mental e f ísica” (Testemunhos
para a Igreja, v. 4, p. 56).

MÃO NA MASSA
Louvor: É importante que sejam escolhidos jovens comprometidos com a doação de sangue para dirigir estes momentos.
Os cantos sugeridos se destinam a exaltar o sacrifício de Jesus
na cruz e na missão.
Testemunho: É vital neste seguimento que seja entrevistado
algum jovem doador de sangue ou que tenha sido beneficiado
por uma doação. Não há maior impacto entre os membros que
quando um jovem fala com o exemplo.
Oração intercessora: O melhor é que a oração intercessora
ocorra depois da apresentação do tema a fim de que os jovens
se comprometam a ser doadores de sangue.
Entregar cartões de oração com o desenho de uma bolsa
ou gota de sangue e o símbolo D+. Os cartões devem conter
os pedidos pelas pessoas que necessitam de sangue e pelos
jovens que participam desse projeto.
Mensagem: Em todos os momentos, o responsável deve
enfatizar que o sangue de Cristo foi precioso e indispensável
para a nossa salvação e motivar a doação de sangue por meio
do projeto Vida por Vidas: www.vidaporvidas.com
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Autor: Pr. Arceño Infante Mendoza - Diretor do
Ministério Jovem – Missão Peruana do Norte
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A visitação:

efeitos na juventude

“Ninguém despreze a tua mocidade;
pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis,
na palavra, no procedimento, no amor,
na fé, na pureza” (1 Timóteo 4:12).

LOUVOR
Ele Vive em Mim – CD Ministério da Música 2016
Geração Esperança – CD Jovem 2010
Eis-me Aqui – CD Ministério da Música 2016
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TESTEMUNHO
Durante a adolescência, minha fé em Deus enfraqueceu e as dúvidas eram cada vez mais constantes em minha
mente. Eu desejava fazer o que era certo e orava a Deus pedindo
ajuda para poder enxergar claramente a Sua vontade.
Certa manhã, antes de iniciar nosso trabalho, alguém bateu à porta de nossa casa. Era o pastor que, amavelmente,
disse que viera para visitar nossa família. Essa foi a primeira
de muitas visitas que ele nos fez durante sua permanência no
distrito. Ainda me lembro do convite que me fez para que eu
o apoiasse nas atividades missionárias e eu aceitei e me tornei
seu fiel ajudante.
Comecei a participar com muito entusiasmo das diferentes atividades da igreja: pregar, visitar, animar meus amigos e
acompanhar o pastor. Eu me comprometi e me apaixonei pelo
trabalho, confirmando as palavras de meu querido avô: “Um
dia você será um pastor”.
Decidi abandonar meus estudos em Administração de
Empresas ir para a Faculdade de Teologia. Minha família ficou
tão contrariada que me expulsou de casa. Nesse momento, o
pastor e sua família permaneceram ao meu lado e constantemente me animando.
Hoje, 13 anos depois daquela visita à minha casa, pela graça
e misericórdia divina, tenho a alegria de chamar de “colega” esse
pastor e de trabalhar servindo ao Senhor no ministério pastoral.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Chegou o momento de orarmos. Pode ser que algum pai
esteja preocupado porque seu filho não deseja frequentar
a igreja. Talvez algum jovem aqui presente esteja lutando
e buscando fazer a vontade de Deus. Então, nosso motivo de oração será pela vida espiritual de cada uma das
crianças, adolescentes e jovens de nossa igreja. Que Deus
possa lhes mostrar claramente Sua vontade. Oremos para
que Deus nos use como Seus instrumentos para visitar e
fortalecer aqueles que estão passando por momentos de
incertezas espirituais.

MENSAGEM
Por ocasião da visita de Paulo a Listra, Timóteo era ainda
muito jovem. A despeito de ver o que o povo de Listra fizera
ao apóstolo e a seu companheiro Barnabé, ele sentiu apreço e
admiração pelo trabalho que eles realizavam e sentiu-se motivado, depois de ser confirmado na fé, a dedicar seu tempo
para ministrar em algumas das igrejas de Listra e de Icônio
(Atos 16:2).

Decorridos alguns anos, e depois de uma experiência muito
gratificante em Listra (Atos 14:8-19), Paulo voltou a essa cidade
e, como parte de seu trabalho pastoral, visitou a casa de Eunice, mãe de Timóteo (Atos 16:1). Durante sua visita à família
de Timóteo, Paulo o convidou para fazer parte de sua equipe
missionária. Então, Timóteo se tornou seu companheiro de
viagem e representante oficial.
Timóteo se caracterizava pelo caráter amável e fiel, a despeito
de sua timidez. Paulo o tinha em elevada estima. Nenhum de
seus companheiros é mencionado com tanta frequência por
Paulo quanto Timóteo.
Paulo sabia que podia contar com Timóteo. Ele era o tipo de
jovem que, a despeito de sua idade, sua timidez natural e suas
frequentes enfermidades, estava disposto a deixar sua família
para acompanhar o apóstolo; e ele era seu fiel e amado filho
na fé e um bom soldado de Jesus Cristo.
Você consegue imaginar o impacto que teria a sua visita
sobre aquela criança, adolescente ou jovem de sua igreja?
Lembre-se: “Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no
amor, na fé, na pureza” (1 Timóteo 4:12). Deus tem grandes
planos para Seus filhos, e você pode ser Seu instrumento para
que esses planos se concretizem.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Caso houvesse metade dos sermões e duplicado esforço
pessoal fosse feito pelas almas em seus lares e nas congregações, ver-se-ia surpreendente resultado” (Evangelismo, p. 430).

MÃO NA MASSA
Louvor: Devem ser escolhidos jovens entusiastas que gostem
de cantar e que também deem um bom testemunho dentro
e fora da igreja.
Testemunho: Permita que um jovem ou irmão com alguma
experiência similar conte seu testemunho ou peça aos jovens
para encenar a história narrada na primeira pessoa.
Oração intercessora: Neste momento, oraremos por uma
pessoa. Peça à equipe da recepção para entregar um papel em
branco para que cada pessoa ao chegar à igreja anote o nome
de alguém que necessita de apoio espiritual.
Mensagem: Será interessante se houver a possibilidade de
encenar a história de Paulo e Timóteo, enfatizando a visita ao
seu lar e o convite para fazer parte de sua equipe de evangelismo. Depois, um irmão que tenha passado por uma experiência
similar poderá fazer uma breve reflexão.
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O que você
faz por ela?
LOUVOR
Em Família – CD Jovem 2002
Maravilhas – CD Jovem 2013
Quando eu Olho pra Você – CD Jovem 2007
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“Porque Deus ordenou: Honra a teu pai e
a tua mãe; e: Quem maldisser a seu pai ou
a sua mãe seja punido de morte. Mas vós
dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua
mãe: É oferta ao Senhor aquilo que poderias
aproveitar de mim; esse jamais honrará a
seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes
a palavra de Deus, por causa da vossa
tradição” (Mt 15:4-6).

TESTEMUNHO
John Newton nasceu em Londres, no dia 24 de julho
de 1725. Era filho de um capitão de navio mercante que navegava pelo Mediterrâneo. Sua mãe era uma mulher devota,
afligida por uma grave enfermidade que a consumia, mas que
não duvidou ensinar aos filhos o conhecimento da Bíblia, em
tenra idade.
“Nasci em um ambiente piedoso e dedicado a Deus, em
minha infância”, Newton disse. Sua mãe orava com ele e por
ele, embora ele fosse pequeno, e dedicou muito de seu tempo
para armazenar a Palavra de Deus em sua mente, a qual é difícil de ser esquecida. A semente estava plantada e no devido
tempo permitiria a colheita.
A mãe do Newton morreu quando ele tinha sete anos. Com
apenas onze anos de idade, ele acompanhou o pai em seis viagens, antes que este se aposentasse. John aprendeu bem o ofício.
Foi marinheiro por cerca de vinte anos, transformando-se em
um dos mais temidos e depreciados traficantes de negros. Ano
após ano ele se aprofundava ainda mais nas garras do pecado e
chegou a tal condição que sua própria tripulação o desprezava.
Depois de uma dramática tempestade, ele teve seu encontro
com Deus. Newton escreveu em seu diário que quando tudo
parecia perdido e o navio certamente afundaria, ele exclamou:
“Senhor, tem misericórdia de nós”.
Ao se tornar pastor, decidiu também compor hinos. Entre as
contribuições de Newton que seguem sendo amadas e cantadas
hoje, estão: “Grandes Coisas, Mui Preciosas”, e o hino mundialmente bem conhecido: “Graça Excelsa” – provavelmente
composto entre 1760 e 1770, em Olney.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos a Deus com gratidão pela obra que realizou nas
mães. Oremos pelas necessidades das mães da igreja e pelas que
ainda não aceitaram a Jesus e pelas mães da vizinhança da igreja.

MENSAGEM
Prepare diferentes grupos para que falem e ilustrem a forma pela qual a influência da mãe foi determinante na vida dos
grandes homens da Bíblia.
Ana, mãe de Samuel: “Por este menino orava eu; e o Senhor
me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o
trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver;
pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor” (1Sm
1:27-28).
Isabel, mãe de João Batista: “Ouvindo esta a saudação de
Maria, a criança lhe estremeceu no ventre; então, Isabel ficou
possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita
és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de
onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?

Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a
criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada
a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram
ditas da parte do Senhor” (Lc 1:42–45).
Maria, mãe de Jesus: “Todos estes perseveravam unânimes
em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com
os irmãos dele” (At 1:14).
A conclusão do tema deve ser a partir do verso: “Ouve a
teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier
a envelhecer” (Pv 23:22).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A esfera de atividade da mãe pode ser humilde; mas sua
influência, unida à do pai, é tão duradoura como a eternidade.
Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força
conhecida na Terra.
“A influência da mãe é incessante; e se essa influência está
sempre do lado do direito, o caráter dos filhos testificará de
seu valor e zelo moral. Seu sorriso, seu encorajamento, podem
ser uma força inspiradora. Ela pode levar alegria ao coração do
filho por uma palavra de amor, um sorriso de aprovação. [...]
“O dia de Deus revelará quanto o mundo deve a mães piedosas pelos homens que têm sido inflexíveis advogados da
verdade e reforma — homens que se têm mostrado ousados
no aventurar-se, que permaneceram inamovíveis em meio a
provas e tentações; homens que preferiram os altos e santos
interesses da verdade e a glória de Deus a honras mundanas
ou à própria vida” (O Lar Adventista, p. 240, 243).

MÃO NA MASSA
Louvor: O momento do louvor pode ser realizado apenas
por homens (de todas as idades) e em algum momento entregar
um cartão e dar um abraço nas mulheres presentes.
Testemunho: Buscar detalhes da biografia de John Newton
e fazer a apresentação de forma criativa, talvez no formato de
noticiário. Se houver o testemunho de alguma pessoa que se
entregou ao Senhor devido ao trabalho e influência de sua
mãe, este poderá ser usado.
Oração intercessora: Deve ser um programa missionário
na comunidade. Fazer preparativos para visitarem as mães da
vizinhança. Levar cartões alusivos à data, flores ou bombons,
apresentar mensagens musicais e dizer que desejam orar por
elas e por seu constante cuidado pela família.
Mensagem: O propósito do programa é motivar a igreja
a reconhecer a relevância da mulher como mãe e nos levar a
cuidarmos das mães que estão em nosso meio e assim cumprir a vontade divina. Organizar um bom plano de serviço
missionário para este dia.
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Autor: Pr. Everson de Carvalho Ferreira
Diretor do Ministério Jovem – AMS

© Justinkendra | Fotolia

O livro dos livros
“Lâmpada para os meus
pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho”
(Salmos 119:105).

LOUVOR
A Bíblia É – CD Jovem 2015
Unidos pela Palavra – CD Jovem 2002
Tua Palavra – CD Jovem 2008
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TESTEMUNHO
Quantas vezes você já leu a Bíblia? No início do ano, é
comum começarmos o Ano Bíblico e, antes que o primeiro mês
termine, já abandonarmos o estudo diário da Palavra de Deus.
No interior de Minas Gerais, vive o Sr. Cornélio, com mais
de oitenta e sete anos. Ele é um membro fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há alguns anos, ele começou a ler a Bíblia
e já concluiu o Ano Bíblico mais de trinta vezes.
Querendo mudar a rotina de leitura, Cornélio começou a
ler a Bíblia em várias versões ao mesmo tempo. Ele também
escrevia o que ia lendo. E em cerca de oito anos, escreveu de
próprio punho toda a Escritura Sagrada.
Comece hoje mesmo o seu estudo diário da Palavra de Deus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oriente os presentes a escrever no papel tudo aquilo que
tem atrapalhado a sua comunhão diária com Deus e que os
tem impedido de ler a Bíblia. Faça uma corrente de oração para
que o Espírito Santo motive cada um a estudar diariamente
a Palavra de Deus e ter uma comunhão sólida com o Senhor.

MENSAGEM
Miller estava entre os que voltaram a crer na Bíblia durante
o despertamento. À semelhança de muitos em sua geração,
sentiu-se impelido a ler e a estudar a Palavra de Deus e ainda
converteu-se, ou reconverteu-se, ao cristianismo, quando o
Segundo Grande Despertamento revitalizou as igrejas norte-americanas. Diferenciando-se da maioria de seus contemporâneos, ele se tornou um diligente estudante das Escrituras.
Certo dia, Guilherme Miller foi convidado a ler a pregação
em substituição do diácono de serviço. O texto de Isaías 53 lhe
chamou a atenção. Começou a estudar a sua Bíblia, em particular
as profecias. A comprovação do cumprimento das profecias deu-lhe a fé de que necessitava para crer na veracidade das Escrituras.
Os livros de Daniel e Apocalipse atraíram a sua atenção em
particular. Adotando o princípio de interpretação das profecias,
que reconhece que um dia profético simboliza um ano literal, ao
ler o capítulo 9 de Daniel na versão King James ,chegou a uma
conclusão. Os comentários da versão inglesa tomavam como
ponto de partida, para a profecia das 70 semanas de Daniel 9,
o sétimo ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, o ano 457 a.C.
Como 70 semanas simbolizavam 490 anos (70 x 7), esta profecia
chegava ao ano 33 da nossa era. O Ungido que seria arrancado na
última semana era Cristo, que morreu por volta do ano 30 d.C.
Para Miller, esta profecia estava ligada à profecia de Daniel 8:14, que diz: “Até duas mil e trezentas tardes e manhãs

e o santuário será purificado”. Aplicando o mesmo princípio
bíblico dia/ano, era óbvio que estes 2.300 dias representavam
2.300 anos, o que o levou (e muitas outras pessoas) a pensar
que em 1843/1844 Jesus voltaria.
Jesus não voltou na data prevista por eles, mas foi entendido, após vários estudos, que se tratava da passagem de Jesus
do lugar Santo para o Santíssimo, no Santuário Celeste. Como
podemos observar, nossas origens têm como base o estudo
minucioso da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A Bíblia é o Livro dos livros. Se você ama a Palavra de Deus,
buscando-a quando tem oportunidade, para que possua seus
ricos tesouros e esteja perfeitamente preparado para toda boa
obra, então pode estar certo de que Jesus o está atraindo a Si
mesmo. Mas ler as Escrituras de forma casual, sem procurar
compreender as lições de Cristo para que possa corresponder
às Suas exigências, não é suficiente. Há tesouros na Palavra de
Deus que só podem ser descobertos cavando fundo na mina
da verdade” (Mensagens aos Jovens, p. 274).

MÃO NA MASSA
Louvor: Intercale a leitura de alguns Salmos entre cada
canção.
Testemunho: Convide o irmão da sua igreja que tenha
lido a Bíblia mais vezes e peça-lhe para contar seu testemunho. Pergunte como ele é motivado a ler a Palavra de Deus
e descobrir coisas novas a cada vez que lê. Será importante
detalhar como sua experiência diária com Deus tem feito a
diferença na sua vida.
Oração intercessora: Na entrada, distribua um pequeno
papel e uma caneta. No momento apropriado para refletir e
escrever sobre o assunto da comunhão, coloque a música de
fundo Falar com Deus (CD Jovem 2006) e, ao final, recolha
os papéis. Monte uma corrente de oração com os pedidos e
orem em favor dos mesmos.
Mensagem: O foco da mensagem é mostrar que somente através do estudo contínuo da Palavra de Deus podemos
compreender o “Está Escrito”. Considerando que este assunto
é muito profundo, busque recursos visuais para que a igreja
acompanhe a lógica desta mensagem. Caso sejam necessários mais detalhes, busque aqui: https://www.youtube.com/
watch?v=2HkTpai7Yn4
E aqui: http://centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/ellen-g-white-e-a-interpretacao-de-daniel-e-apocalipse-2/
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Ler,
por quê?
“Pelo que toda visão vos é como as
palavras dum livro selado que se dá ao que
sabe ler, dizendo: Ora lê isto; e ele responde:
Não posso, porque está selado. Ou dá-se o
livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora lê isto;
e ele responde: Não sei ler” (Isaías 29:11,12).

LOUVOR
Jovem com Poder – CD Jovem 2010
Incomum – CD Jovem 2011
Tudo o que eu Preciso – CD Jovem 1996
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TESTEMUNHO

ESPÍRITO DE PROFECIA

Todos nós conhecemos a fantástica história de Ben
Carson. Ele veio de uma família desestruturada, mas teve uma
mãe que se preocupava com a formação e a educação dos filhos.
O que mais impressiona em sua história é a diferença que a
leitura fez em sua vida ao longo de sua trajetória.
Quando sua mãe estabeleceu um alvo de leitura para os
filhos, aquilo parecia um castigo para eles. Mas, à medida que
foram se habituando à leitura, era prazeroso ter sempre algo
novo para ler e aprender. Hoje, o mundo inteiro conhece a capacidade intelectual e profissional do pobre garoto negro que se
tornou um dos neurocirurgiões mais qualificados do planeta.
Quando ele se levanta para discursar, como candidato a
presidente dos EUA, a nação mais poderosa do mundo, todos
silenciam para aproveitar cada frase e ideia de um homem que
tem uma capacidade simplesmente incrível de raciocínio lógico e de conhecimento inigualável. Tudo começou com uma
simples leitura na sua humilde casa.

“Tenho sido instruída que os jovens estão expostos ao maior
perigo pela leitura imprópria. Satanás está constantemente
dirigindo tanto a juventude como os de idade madura a se
encantarem com histórias de nenhum valor. Fosse destruída
grande parte dos livros publicados, e seria detida uma praga
que está fazendo uma terrível obra quanto a debilitar a mente e
corromper o coração. Ninguém está tão firmado em princípios
retos, que esteja seguro contra a tentação. Toda esta literatura perniciosa deve ser resolutamente rejeitada” (O Colportor
Evangelista, p. 143).

ORAÇÃO INTERCESSORA
Este é um momento especial para refletir sobre quanto
tempo temos dedicado à boa leitura. Reúna os presentes em
grupos e peça para lerem juntos Habacuque 2:2 e 3. Em seguida,
orem pedindo a Deus sabedoria, discernimento e gosto pela
leitura da Bíblia e de livros que edifiquem o caráter cristão.

MENSAGEM
Vivemos na época da informação. O mundo globalizado
quebrou todas as barreiras da comunicação. A facilidade de ter
a informação na palma da mão fez com que a mente humana
rejeitasse muitos hábitos que eram considerados excepcionais
para o desenvolvimento da mente, como o hábito da leitura.
Isso se tornou um verdadeiro desafio para grande parte da
população. Parece que a leitura se tornou obsoleta, já que tudo
o que se precisa se encontra facilmente.
Hoje, queremos motivar todos a fazer uma boa leitura.
Nada vai substituir o conhecimento adquirido através da leitura individual.
“Todo homem que sabe ler tem em seu poder a possibilidade
de superar-se, de multiplicar as formas de sua existência, de
tornar sua vida completa, significativa e interessante” (Aldous
Huxley – citado no livro de Ben Carson, Sonhe Alto – Como
dar o melhor de si mesmo, p. 22).
“Ler realmente ativa a mente da mesma forma como ativamos
os músculos quando levantamos peso. Quanto mais ativa for
a nossa mente, mais ágil se torna, o que resulta num nível de
criatividade mais alto. Como disse alguém, com muita sabedoria: ‘a mente, uma vez esticada por uma ideia, nunca retorna à
sua dimensão original’” (Ibidem, p. 127).

MÃO NA MASSA
Louvor: Fizemos algumas sugestões de hinos acima, mas
sinta-se à vontade para escolher outros mais conhecidos da
igreja ou auditório. O ideal será ter alguém tocando ao vivo
para acompanhar este momento especial.
Testemunho: Combine com alguém para contar sua própria
história de como o hábito de leitura foi importante para seu
sucesso profissional ou espiritual. Nada fala mais alto do que
um testemunho de alguém presente no auditório. Apresente
fotos ou algum vídeo caso alguém não conheça o Dr. Carson.
Oração Intercessora: Faça deste momento de oração
uma oportunidade para meditar no que está escrito em Habacuque e despertar as pessoas para a importância da leitura.
Mencione também o cuidado que devemos ter com leituras
que não edificam.
Mensagem: Use livros para decorar a igreja ou auditório.
Convide as pessoas para fazerem da leitura um hábito e desafie
cada um a ter um alvo de leitura anual. Deixe claro que, mesmo
na correria frenética do dia-a-dia, é possível ter sempre um bom
livro à mão, tendo como leitura primordial a própria Bíblia.
Fique atento ao Curso de Leitura 2016:
Jovens – CPB
POR UM FIO – Uma incrível história de livramento
Autoras: Alla Czerkasij e Natalie
Czerkasij Lewellen

Universitários – CPB
CRER FAZ BEM – Pesquisas comprovam os benefícios da espiritualidade
cristã
Autor: Julián Melgosa
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Diretor do Ministério Jovem - AAmO

Encontros,
desencontros e
reencontros
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“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de
Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o
encontro do Senhor nos ares, e assim, estaremos para
sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses 4:16, 17).

LOUVOR
Encontros – CD Jovem 2005
Até Então – HA nº 555
Verei Jesus – CD Ministério da Música 2016
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TESTEMUNHO
Um ancião, já cansado das lutas da vida, aguardava no
leito o dia de sua partida. Ele pediu para que a família se reunisse, pois queria despedir-se de cada um. Acontece que um
de seus filhos havia se desviado do caminho do Senhor, mas
este também, ao seu pedido, deveria estar lá.
Logo, todos estavam reunidos ao redor do leito do moribundo. Ele disse à sua esposa: “Até logo, querida. Jesus logo
voltará, e nos veremos de novo”. A seguir, disse para o filho
mais velho: “Até breve, meu filho”. E assim, sucessivamente, até
que chegou àquele filho que estava longe de Deus. A esse, ele
disse: “Adeus, filho. Nunca mais nos veremos”. Então, o rapaz,
irritado, perguntou: “Papai, por que o senhor disse até logo para
todo mundo e para mim disse até nunca mais?”. “Meu filho”,
explicou o pai, “tenho certeza de que verei todos eles no céu
quando Jesus voltar, mas você está longe de Deus. Infelizmente,
a única coisa que posso lhe dizer é até nunca mais”.
Logo, aquele ancião faleceu. Todos se entristeceram, mas
aquele filho chorou amargamente e resolveu mudar de vida,
voltando para Jesus. No Céu, ele vai se reencontrar com seu pai.

o encontrou nas trevas trouxe-o para Sua maravilhosa luz
(1 Pedro 2:9).
O filho pródigo esteve longe de seu pai por semanas, talvez
meses ou anos (Lucas 15:20). O reencontro de Jacó com José
representa uma separação de cerca de vinte anos (Gênesis
46:28, 29). Neemias e os israelitas que retornaram a Jerusalém estavam separados havia setenta anos (Jeremias 25:11;
Deuteronômio 9:2).
Apesar de uma separação de mais de 2.000 anos, os filhos
de Deus que tiveram um encontro com Ele precisam evitar os
desencontros e se preparar para o grande reencontro. “Porque
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com
o Senhor” (1 Tessalonicenses 4:16).

ORAÇÃO INTERCESSORA

“Deus poderia ter proclamado Sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o Seu plano. Ele escolhe seres
humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na
execução de Seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável
são colocados em vasos terrestres. Por intermédio de homens,
Suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Por meio deles, Sua glória deve brilhar em meio às trevas do pecado. Em
amorável ministério, devem ir ao encontro dos necessitados e
dos pecadores e guiá-los à cruz. E em toda a sua obra, devem
tributar glória, honra e louvor Àquele que é sobre tudo e sobre
todos” (Atos dos Apóstolos, p. 184).

Vamos dedicar este momento para orar juntos em favor
daquelas pessoas que um dia estiveram na igreja, mas não
estão mais. São filhos de Deus que precisam ter um novo encontro com Ele. O tema de hoje nos leva a pensar sobre como
muitos perderam o foco ao longo de sua jornada cristã. Vamos
orar para que Deus cuide de cada um de nós a cada dia, até o
momento do maravilhoso reencontro com Ele.

MENSAGEM
Na vida há encontros, desencontros e reencontros com
coisas, lugares, situações e pessoas. Alguns destes momentos
são felizes; outros, bem tristes.
Na história do universo, houve um encontro especial na
criação, quando o Tudo encontrou o nada. O Animado tocou
o inanimado, e então houve vida.
Aconteceu um triste desencontro quando Eva se deparou
com a serpente, mas o Verbo encontrou-se entre os homens
(João. 1:14) e nos deixou a promessa de um breve reencontro
(João 14:1-3).
A Bíblia narra alguns encontros, desencontros e reencontros. Nicodemos teve um encontro (João 3:1, 2); o jovem rico,
um desencontro (Lucas 18:18-22). Dimas, o “bom” ladrão,
aproveitou o seu encontro com Jesus; Gestas, o outro ladrão,
escolheu o desencontro (Lucas 23:39-43). Zaqueu se encontrou
com Cristo (Lucas 19:1-10). Judas teve um triste desencontro
(Mateus 27:5).
Singulares são o encontro, o desencontro e o reencontro de
Pedro. Ele aceitou a Jesus (Mateus 4:18, 19), negou-O (Mateus
26:75) e voltou a Ele por amor (João. 21:15-19). Aquele que

ESPÍRITO DE PROFECIA:

MÃO NA MASSA:
Louvor: Este deve ser um momento super envolvente. Use
músicas que falem de alegria, felicidade e encontros. Quem
sabe se poderão levar pessoas que tenham sido convidadas
exclusivamente para este dia para encontrar os amigos ou
parentes nesta ocasião.
Testemunho: Apresente alguém que tenha tido uma experiência especial com Cristo. Quem sabe alguém que teve uma
decepção na vida, um desencontro, mas encontrou o caminho
de volta e está feliz novamente ao lado de Cristo.
Oração Intercessora: O ideal seria levar à frente pessoas
que tenham um pedido especial por alguém que necessita
retornar à igreja ou por alguém que ainda não entregou a
vida a Jesus.
Mensagem: Convide com antecedência alguém que você
não vê há muito tempo para estar na igreja nesta oportunidade.
Faça também uma surpresa para alguma pessoa, trazendo um
amigo ou parente com quem ela não tem contato há muito
tempo. Prepare um momento emocionante e muito espiritual.
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Figuras de poder
TESTEMUNHO
O atual presidente das ilhas Fiji, no Pacífico Sul, é um
adventista do sétimo dia. O general de divisão Jioji Konrote
foi eleito pelo parlamento no dia 12 de outubro de 2015 para
um mandato de três anos. É a primeira vez que um membro
da igreja assume a presidência da nação.
Konrote tem um longo currículo como militar e diplomata. Ele é o único fijiano a ser nomeado comandante da
Força Interina das Nações Unidas no Líbano e secretário-geral adjunto das Nações Unidas. Ele tem servido como o
Alto Comissariado da ONU para a Austrália e Fiji, além de
embaixador plenipotenciário para Cingapura. Em 2006, foi
eleito membro do parlamento de Fiji e, desde então, tem
servido como ministro.

“Eu Sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro
e o Último, o Princípio e o Fim”
(Apocalipse 22:13).

LOUVOR
O Poder do Amor – CD Jovem 1999
Teu Poder – CD Jovem 2003
O Poder para Vencer – CD Jovem 2012
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Segundo informou a ANN, Jioji Konrote é um membro
ativo da igreja, servindo como ancião de uma congregação
adventista na capital, Suva. Bastante respeitada no arquipélago,
a Igreja Adventista conta com aproximadamente 25 mil fiéis e
260 congregações. O adventismo começou a marcar presença
na região do Pacífico Sul a partir de 1890 por meio do navio
missionário “Pitcairn”, que saiu de San Francisco (EUA) em
direção às ilhas dessa parte do globo.
Em um anúncio oficial sobre a nomeação, o primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama, disse que o general adventista
é “um modelo de lealdade, coragem e devoção como comandante militar, de honestidade e dedicação como ministro, e
de tato e perseverança como diplomata” [Equipe RA - CPB].

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje é dia de buscar o poder de Deus. A oração é uma fonte
inesgotável de poder do Céu. “Nosso Salvador está sempre
pronto a ouvir e responder à oração do coração contrito, e
graça e paz são multiplicadas a Seus fiéis seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam em sua luta
contra os males que os cercam” (Atos dos Apóstolos, p. 298).
Busquemos este poder.

MENSAGEM
É muito comum encontrar pessoas que admiram os super-heróis, especialmente os que têm superpoderes. As famosas
temporadas conseguem envolver a mente humana de tal maneira que se torna quase irresistível esperar pela próxima. Por
conta de toda esta superprodução, parece que acreditar na
oração como fonte de poder e em Jesus como o único Herói
de verdade se torna cada vez mais difícil. Mas hoje veremos
onde encontrar o verdadeiro poder.
No Antigo Testamento, Deus se apresenta a Moisés como
o YAHWEH (Iavé), o “Eu Sou o que Sou” (Êxodo 3:14). Derivado do verbo hayáh (ser), significa O Eterno, O que tem existência própria, e revela a existência incondicional de Deus e
Seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. No Novo
Testamento, Jesus Se apresenta como o Eu Sou (João 8:58), o
que existe antes de Abraão. Diz Ellen White: “Cristo é o Filho
de Deus, preexistente, existente por si mesmo… Ele era igual
a Deus, infinito e onipotente” (Evangelismo, p. 615).
No evangelho de João, baseado no Eu Sou, encontram-se
as mais belas representações de Jesus. Ele diz:
Eu Sou o Pão da Vida (Jo 6:48), que alimenta espiritualmente.
Eu Sou a Água da Vida (Jo 7:37), que satisfaz o sedento.
Eu Sou a Luz do Mundo (Jo 9:5), que dissipa as trevas.
Eu Sou a Porta (Jo 10:9), que leva ao bom caminho.
Eu Sou o Bom Pastor (Jo 10:11), que dá a vida pelas ovelhas.
Eu Sou a Ressurreição e a Vida (Jo 11:25), que tem as chaves da morte.
Eu Sou o Caminho (Jo 14:6), que conduz à salvação.

Eu Sou a Verdade (Jo 14:6), que todos devem encontrar.
Eu Sou a Vida (Jo 14:6), eterna e abundante.
Eu Sou a Videira Verdadeira (Jo 15:1), fonte de todo fruto
espiritual.
Jesus veio para nos resgatar, pois só Ele tem poder para
vencer o mal e salvar a humanidade perdida. Só Ele é eterno
e imortal. Existe apenas um herói verdadeiro, Jesus Cristo, o
Filho do Deus vivo.
O conselho de Paulo para os que querem chegar ao final
desta jornada cristã é: “Ora, como recebestes Cristo Jesus, o
Senhor, assim andai nEle, nEle radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações
de graças” (Colossenses 2:6,7).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus tem chamado Seu povo para glória e virtude, e isso
deve manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se
associa a Ele. Havendo-se tornado participantes do dom celestial, devem prosseguir para a perfeição, ‘guardados na virtude
de Deus para a salvação’ (1 Pedro 1:5). Para Deus, a glória é
conceder Ele Sua virtude a Seus filhos. Ele deseja ver homens
e mulheres alcançarem a mais elevada norma; e quando pela
fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem Suas
infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando
com persistência buscarem o poder do Espírito Santo que
lhes não será negado, então se farão completos nEle” (Atos
dos Apóstolos, p. 297).

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas escolhidas são bem envolventes e
poderosas. É importante ter um grupo que dirija este louvor
com muita consagração e preparo. Este é o momento de levar
a igreja a adorar realmente buscando o poder de Deus. Orem
antes e depois do momento de louvor.
Testemunho: A história relatada nesta parte apresenta um
membro de nossa igreja que chegou ao posto mais elevado de
seu país, a presidência. Apesar do poder que detém como líder
de sua nação, o general Konrote há muitos anos entendeu que
a única fonte de poder é a oração e que o único Herói que pode
salvar a humanidade é Jesus.
Oração Intercessora: Este será o momento para orar por
alguém que está esperando um milagre de Deus. Se for possível, peça que alguém conte sua história, e a igreja fará uma
corrente de oração em favor dessa pessoa.
Mensagem: Adaptando de acordo com a realidade da igreja,
talvez seja interessante mostrar pequenos vídeos sobre “super-heróis modernos”, seus feitos e seus supostos poderes. Na hora
da aplicação, mostrar que tudo isso realmente não passa de
produção cinematográfica. Herói de verdade, somente Cristo
que morreu por você e por mim.
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Cicatrizes
TESTEMUNHO

“Leais são as feridas feitas pelo que
ama, porém os beijos de quem odeia
são enganosos” (Provérbios 27:6).
LOUVOR
O Alto Clamor – CD Ministério da Música 2016
Nas Tuas Mãos – CD Jovem 2014
Em Ti – CD Ministério da Música 2016
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Há alguns anos, em um dia quente de verão, um pequeno
menino decidiu nadar no lago que havia atrás de sua casa. Na
pressa de mergulhar na água fresca, foi correndo, deixando
para trás os sapatos, as meias e a camisa. Voou para a água,
não percebendo que enquanto nadava para o meio do lago,
um jacaré estava deixando a margem e entrando na água. Sua
mãe, em casa, olhava pela janela, enquanto os dois estavam
cada vez mais perto um do outro.
De repente, com um medo absoluto, a mãe correu para o lago, gritando para seu filho o mais alto que conseguia. Ao ouvir
sua mãe, o pequeno se alarmou, deu um giro e começou a nadar
de volta para a margem. Mas já era tarde, e o jacaré o alcançou.
A mãe conseguiu agarrar seu menino pelos braços e começou um
“cabo-de-guerra” entre os dois. O animal era muito mais forte que
a mãe, mas ela era muito apaixonada para deixá-lo levar seu filho.
Um fazendeiro que passava por perto ouviu os gritos, pegou
uma arma e disparou no jacaré. Após semanas no hospital,
o pequeno menino conseguiu sobreviver. Seus pés estavam
extremamente machucados pelo ataque do animal e em seus
braços estavam os riscos profundos, onde as unhas de sua mãe
estiveram cravadas no esforço de salvar o filho amado.

Algumas cicatrizes são feias, outras ainda podem causar
dor, mas esteja certo de que algumas feridas são porque Deus
se recusa a nos deixar ir. Ele continua nos segurando. Se hoje
o momento é difícil, talvez o que esteja causando a dor seja
Deus cravando-lhe Suas unhas, pois não vai desistir de você.
Aquela criança ainda se lembra do jacaré, mas muito mais
de sua mãe, que por amor lutou por ele. Jovem, sinta-se protegido por Aquele que mesmo em meio a tantas lutas, nunca
vai abandonar você e certamente vai fazer o que for necessário
para não perdê-lo, ainda que para isso seja preciso deixar-lhe
cicatrizes. “Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com
a glória a ser revelada em nós” (Romanos 8:18).

ESPÍRITO DE PROFECIA

Um repórter de jornal que entrevistou o menino após o trauma
perguntou-lhe se podia mostrar suas cicatrizes. O menino levantou seus pés. E então, com óbvio orgulho, disse ao repórter: “Mas
olhe em meus braços. Eu tenho grandes cicatrizes em meus braços
também. Eu as tenho porque minha mãe não desistiu de mim”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Este é um bom momento para orar por aqueles que estão
passando privações ou provações. Existem pessoas que enfrentam dificuldades, e muitas vezes não nos damos conta.
Peça que elas venham à frente ou que escrevam seus pedidos
e entreguem para suas petições serem oferecidas a Deus.

MENSAGEM
Você e eu podemos nos identificar com o pequeno menino da história contada. Todos nós temos cicatrizes também.
Provavelmente não sejam cicatrizes de um jacaré ou qualquer
coisa assim tão dramática, mas talvez de um passado doloroso
ou um sofrimento presente.

“Se, com viva fé, O aceitarmos como nosso Salvador, alcançaremos vantagem diante de Deus; pois Cristo está perante o
Pai, dizendo: ‘Põe sobre Mim os pecados deles. Eu arcarei com
a culpa. Eles são Minha propriedade. Eu os tenho gravado nas
palmas das mãos’. Em nosso favor Ele apresenta perante o Pai
as cicatrizes da crucifixão, que Ele terá através da eternidade”
(Nos Lugares Celestiais, p. 77).

MÃO NA MASSA
Louvor: No momento de louvor, separe e projete fotos de
pessoas que tiveram cicatrizes devido a algum momento de
angústia em suas vidas, mas que conseguiram vencer e superar
esses momentos.
Testemunho: Convide um jovem de sua igreja para dar o
seu testemunho sobre sua história de superação relacionada
com alguma cicatriz que a vida lhe tenha proporcionado.
Oração intercessora: Agradeçam a Deus pelas maravilhosas histórias de superação existentes em sua igreja, apesar de
algumas cicatrizes deixadas. A oração tem o poder de transformar e modificar situações.
Mensagem: Seria ideal que a mensagem desse culto fosse
realizada por um jovem que tenha vivenciado um momento
difícil em sua vida e tenha uma cicatriz. O objetivo principal
da mensagem é refletirmos sobre o quanto Deus nos ama e
o cuidado que Ele tem conosco, até mesmo em situações que
tenham nos trazido marcas.
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