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Um ano é muito tempo. São 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos e não quero nem 
calcular os segundos. mas quando se faz a vontade de Deus e se dedica tempo para ajudar o 
próximo, essas horas passam bem rapidinho. acompanhe-me e conheça melhor o projeto 
Um Ano em Missão.

Em 2013, a associação Geral da Igreja adventista do Sétimo Dia começou este projeto 
chamado One Year in Mission (oYim). Cada uma das 13 divisões selecionou um jovem vo-
luntário como seu representante nesta primeira equipe missionária que trabalharia em nova 
York. Participar deste projeto evangelístico mudaria a história daqueles jovens e das pessoas 
com quem eles entrariam em contato.

a proposta, ao terminar a primeira fase ocorrida em nova York, era replicar este projeto 
nas diferentes divisões da Igreja no mundo. Por essa razão, houve uma equipe da Divisão Sul-
-americana trabalhando em 2014 na cidade de montevideo, Uruguai. a partir de então, cada 
União e seus Campos também teriam jovens fazendo parte desta história missionária. 

atualmente são mais de 1.000 jovens que trabalham voluntariamente para o Senhor. Jovens 
como estes que estão na foto, que deixaram sua família, trancaram a faculdade, deram uma pausa 
na vida profissional e adiaram seus sonhos pessoais para dedicarem um ano para servir e salvar. 
Estes jovens são verdadeiros heróis que Deus está usando para concluir a pregação do evangelho 

e vermos Jesus voltar ainda em nossa geração. 
Como Igreja, confiamos no potencial da juven-

tude, que está cheia de vontade de impactar sua 
comunidade e ser relevante para a sociedade. Como 
Igreja, sonhamos que mais jovens se ergam com 
este espírito evangelístico, contagiando a outros e 
ajudando a imprimir em cada congregação e em sua 
liderança uma visão missionária sem precedentes. 
Incentivo você a viver esta experiência e animar 
seus amigos a vivenciarem a missão ao extremo. 
Cada jovem bem treinado, motivado e inspirado 
fará maravilhas em nome de Jesus.

#EuCreio na juventude adventista. Um ano 
em missão, uma vida em missão. 

Um forte abraço e sempre maranata!  

Pr. Carlos Campitelli 

Um Ano  
em Missão

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
Divisão Sul-Americana da IASD

Equipe OYiM da DSA – Recife/Pernambuco, Brasil
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De 20 a 22 deste mês teremos o Fim de Semana mundial do ministério de Universitários 
Adventistas. Reúna a galera de sua agremiação, igreja ou distrito, para participar deste evento 
especial.

a proposta é que na sexta-feira se realizem ações dos universitários adventistas nas universida-
des onde estudam (Pequenos Grupos, palestras, etc.). no sábado, a ideia é que haja um programa 
voltado para a igreja local com foco na área universitária (momentos de testemunho, bom louvor, 
etc.). Domingo, se proponham a fazer atividades comunitárias impactantes perto da igreja onde 
estes universitários estão organizados.

Serão transmitidas mundialmente as ações de cada Divisão. a américa do Sul estará responsá-
vel pelo culto do sábado de manhã. Prepare-se para um final de semana diferente com os nossos 
universitários. Saiba mais detalhes no nosso site e redes sociais.
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O •  O dia de Finados é 2 de novembro e sempre temos feito, como jovens, ações em 
cemitérios confortando as famílias enlutadas e levando com criatividade uma 
mensagem de esperança para as pessoas. o cartão evangelístico que preparamos 
está em nosso site e nas redes sociais.

•  De 18-25, teremos a Semana de Colheita e os jovens, que estão sempre animados 
e envolvidos nesta programação evangelística, podem auxiliar no que for neces-
sário (pregando e convidando amigos para uma semana especial de decisões). 
Preparem tudo com antecipação!
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[ Desafios do Trimestre ]
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O •  O Mutirão de Natal é a marca distintiva de ações solidárias promovidas pela aSa. Como 

jovens devemos nos engajar para fazer a diferença na vida de quem mais precisa. 
•  Em várias regiões dezembro é o mês dos preparativos para a grande Missão Calebe que se 

realizará em janeiro de 2018. aproveite este mês para capacitar, treinar, motivar e inspirar a 
juventude para sair nas férias Salvando e Servindo.

Redes sociais do Ministério Jovem: 

• Site: http://www.adventistas.org/pt/jovens/
• Facebook: https://www.facebook.com/jovensadventistasbrasil
• Instagram: https://www.instagram.com/jovensadventistasbrasil/
• Twitter: @MinisterioJovem  e  @MissaoCALEBE
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Fique ligado: O tema do ano 
em 2018 será
Fé & Ação



Youtuber?

Pela bênção de Deus, 
fi quei em primeiro lugar 
na categoria YouTube 
e ao receber o prêmio, o 
então presidente da União 
Argentina, me olhou 
fi xamente e disse: “Você 
tem um ministério 
pela frente. NÃO O 
DEIXE!”. Acredito que 
naquele momento Deus 
foi claro comigo e me 
desafi ou a fazer do 
meu talento um 
ministério.

Escarabajo Binario //encuentro-youtubers-10.jpg 

Escarabajo Binario // el-llamado.jpg

Meu ministério é usar as redes sociais para 
divulgar esperança e conectar com as novas gerações! 
Trabalho com as mredes mais conhecidas: Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTube (minha favorita). 
Abandonei o Snapchat porque o Instagram já possui 
a mesma função, o“stories”.

Você se sente missionário com o seu 
ministério? Por quê? 
Sim, acredito que sou um missionário, pois as redes 
sociais me possibilitam levar nossa mensagem a  
TODO O MUNDO em questão de segundos. 
Isso é incrível! Foi a tarefa que Jesus nos deixou.  

O que motivou você a criar esse ministério?
O que me motivou a criar esse ministério foi um 
Concurso feito no 1o Congresso da União Argentina, 
chamado “Bom Com as Redes”, que consistia em 
fazer um vídeo para YouTube e uma imagem para o 
Facebook, relacionado com o tema do evento.

MISSÃO:
Entrevista
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Youtuber? Escarabajo
Binario

Sobre o Escarabajo Binario: 
Nome: Murilo Batista Ribeiro (Muri)
Formado em Design de Multimídia

Buenos Aires - Argentina.

Escarabajo binario // encuentro-youtubers-2.jpg

Minha maior satisfação não é a quantidade de 
inscritos ou “likes”, nem mesmo o número de 
visualizações, que apesar de me motivar bastante, 
não é o objetivo fi nal. A minha maior motivação 
é receber as mensagens de jovens interessados em 
conhecer Jesus, em estudar a Bíblia, ou daqueles 
jovens que tomaram a decisão de entregar sua vida 
a Deus. 

Eu diria que não é necessário viajar para se envolver 
na missão. Para ser missionário não é preciso cruzar 
o mundo; basta atravessar a rua. Há trabalho 
para todos, em todo lugar e em todo tempo. E, 
especifi camente, o meu ministério me possibilita 
chegar em segundos a qualquer lugar do planeta, 
por mais remoto que seja. 

O que você diria aos jovens que querem 
ser missionários mas não podem sair de 
sua cidade, ou país. para servir como 
voluntários?

o que mais te deixa feliz ao usar as redes 
sociais?
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[ Artigo 1 ]
Autor: Pr. Joni Roger de Oliveira 
Líder de Jovens da União Centro-Oeste Brasileira
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     Um Ano em
     Missão,

     isso muda 
        uma vida

Um Ano Em missão, One Year in Mission (OYiM), como é 
originalmente chamado, trata-se de um projeto onde jovens, 
em sua maioria entre 18 e 35 anos vivem uma experiência 
missionária como voluntários, servindo a Deus e à Igreja, 
em locais onde não há presença adventista. Isso pode ser em 
bairros de grandes cidades, em pequenas cidades do interior, 
em comunidades indígenas, populações ribeirinhas ou ainda 
em outras nações e continentes, como é o caso de uma equipe 
da União Centro-Oeste Brasileira, que em 2017 está servindo 
em São Tomé e Príncipe. Não importa o lugar e sim o desejo 
de viver uma profunda experiência com o Senhor enquanto 
servem o próximo com amor.

Por que este projeto? não é preciso ser muito esperto 
para perceber que os sinais, guerras, terremotos, instabilida-
de econômica, política e social, baixa moralidade, escalada da 
violência, fome, doenças, e mesmo o avanço da pregação do 
evangelho, demonstram que algo grandioso está para aconte-
cer. as pessoas estão em expectativa e jovens verdadeiramente 
cristãos, ao redor de todo o mundo, têm percebido isso e se 
engajado na missão de conquistar novos discípulos de Cristo.

Quem pode participar? o projeto Um Ano em missão 
é destinado a jovens maiores de 18 anos. é bem verdade que 
para a pregação do Evangelho toda e qualquer pessoa é im-
portante e útil. no entanto, alguém que esteja cursando uma 

faculdade ou que já tenha se formado, alguém que tenha uma 
especialização ou certa experiência no mercado de trabalho, 
certamente será mais indicada para o tipo de trabalho que se 
realiza neste contexto.

Como funciona o projeto? onde os jovens ficam? Existe 
algum tipo de preparação? Como sobrevivem nesse período de 
voluntariado? Que tipos de projetos são desenvolvidos? Estas 
são algumas das perguntas que geralmente surgem quando se 
pensa em algo assim. 

os jovens inicialmente se inscrevem e participam de um 
processo de seleção, que deve começar com a recomendação 
da igreja local e/ou do pastor distrital. Em seguida, os selecio-
nados participam de um treinamento promovido pela missão, 
Associação e/ou União à qual pertencem. 

Já inserido no grupo do Um Ano em missão os jovens 
aprendem coisas como: desenvolver mais intimidade e comu-
nhão com Deus, como abordar e se aproximar das pessoas, 
como oferecer e ministrar estudos bíblicos, como realizar feiras 
de saúde, como ensinar as crianças, como responder objeções-
—o que é muito comum no dia a dia de quem prega o Evan-
gelho, como formar e ministrar um pequeno grupo relacional, 
como organizar e conduzir serviços de adoração, como dirigir 
uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, como evitar e 
superar conflitos de relacionamentos interpessoais, etc. Este 
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último é especialmente relevante pois, sem dúvida, uma das 
maiores dificuldades encontradas pelos voluntários está na 
convivência com a sua própria equipe no mesmo ambiente 
por todo um ano. 

os oYim, como estes jovens são chamados, não ficam 
sozinhos. o grande grupo de voluntários é dividido em equi-
pes menores e mistas, com cerca de 8 a 10 pessoas, de acor-
do com as condições do local e as necessidades do projeto. 
os voluntários recebem apoio da Igreja adventista enquanto 
estão participando do projeto, como hospedagem, alimenta-
ção e transporte.

os projetos desenvolvidos são os mais diversos possíveis. 
Tudo depende da necessidade da comunidade a qual eles vão 
servir. as sedes administrativas da igreja fazem um estudo 
prévio da região, planejam as possíveis estratégias de evangeli-
zação e dão toda a assessoria possível para o bom desempenho 
da equipe ao longo do processo. Visitas de pastoreio, apoio e 
motivação fazem parte do calendário de administradores e 
departamentais dos Campos além, é claro, do apoio e auxílio 
do pastor distrital local.

Centros de influência, feiras de saúde, cursos de múltiplos 
interesses, aulas de línguas estrangeiras, pesquisas bíblicas, 
clubes de desbravadores e/ou aventureiros, aulas de música 
são algumas das estratégias utilizadas pelos jovens na linha 
de frente. Enquanto isso, projetos de oração intercessora são 

desenvolvidos e mantidos pelas respectivas igrejas, associa-
ções, Uniões e pela Divisão Sul-americana.

E como os jovens oYim retornam? é maravilhoso ver 
cada missionário totalmente transformado. ao responderem 
à pergunta O que mudou nesse um ano em missão?, nós, en-
contramos muita inspiração:

– “aprendi que não era a missão que precisava de mim, 
mas eu é que precisava desesperadamente da missão” (César, 
19 anos, OYiM em 2016 na Etnia Apinajés, Tocantinópolis/
TO, Brasil).

– “aprendi que não faz sentido querer ir para o Reino, se 
não quiser levar ninguém para lá” (Kelly, 22 anos, oYim em 
2016 na Etnia Karajás, Ilha do Bananal/ TO, Brasil).

– “aprendi que não consigo mais viver minha vida sem 
servir em missão. Quero ser uma missionária disfarçada de 
advogada” (Ila, advogada, 28 anos, oYim em 2016 na Etnia 
Karajás, Ilha do Bananal/TO, Brasil).

Todos os testemunhos revelam uma mudança significativa 
na visão em relação a Deus, ao próximo, a si mesmo e à igreja, 
por isso continuamos incentivando jovens como você a par-
ticipar do maior projeto de Deus para a sua vida: viver para 
Cristo servindo aos outros. Participe do projeto Um Ano em 
missão e mude sua vida. 

Um ano em missão! Uma vida em missão!





© Pxhere
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“E vi um novo céu, e uma nova 
terra...” (Apocalipse 21:1).

LOUVOR
Verei Jesus – DVD Adoradores 2
Ele Vem – DVD Adoradores 2
Digno de Louvor – DVD Adoradores 2

[ Culto 1 ]
Autor:  Pr. Mathías Mosconi 
Líder de Jovens da União Uruguaia

Como será o Céu?

TESTEMUNHO
Um JoVEm DE 18 anos começou a refletir se queria ir para 
o Céu. Ele se lembrou que desde a infância, na Escola Saba-
tina, mostravam o Céu com muita natureza e animais. Seus 
pais, que amavam o campo, falaram para ele como seria legal 
viver em um lugar assim, mas o jovem, diante do que os pais 
tinham ensinado, decidiu que não queria ir para o Céu porque 
ele gostava de outras coisas: estar com seus amigos, praticar 
esportes, assistir televisão, viajar, etc. O jovem se perguntava: 
se no Céu não vai ter as coisas que eu gosto, qual é o sentido 
de viver eternamente?
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ORAÇÃO INTERCESSORA
orar pedindo a Deus um coração transformado; que os 

interesses de Deus e os nossos sejam os mesmos. 

MENSAGEM
Seja sincero: Por que você quer ir para o Céu e viver eter-

namente na Nova Terra? A resposta de muitos é “ver e estar 
com Jesus”. Isso é bom, porque é a principal razão, mas em 
nosso coração cada um de nós têm uma expectativa sobre a 
eternidade. Por exemplo: alguns querem ver seus entes que-
ridos; outros querem paz, viajar pelo universo, voar, e assim, 
todos queremos algo a mais da vida eterna. 

Desde pequenos nos foi ensinado que na vida eterna ha-
verá harmonia, paz, muita vegetação e animais, mas será que 
é só isso?

O Céu tem muito para nos oferecer:
1.  BeLeza – Isaías 35:5 e 6

na eternidade a beleza não será uma preocupação, pois 
tudo será diferente. os dentes que hoje incomodam, as rugas, 
os quilos a mais ou qualquer outra coisa que você não gosta 
em sua aparência, desaparecerá. a solução que você tem hoje 
para qualquer problema físico não é real nem duradoura, mas 
Deus oferece uma beleza eterna.

2. COnstRUtORes e InVentORes – Isaías 65:21
Às vezes pensamos que na eternidade Deus fará tudo por 

nós. Todavia, nós não perderemos a capacidade de construir, 
inventar e reinventar coisas diferentes. Se nosso cérebro será 
perfeito, a capacidade de criar será muito maior do que agora... 
Então, o que será que você vai inventar na eternidade para 
desfrutar com Deus e com seus amigos?

3. tRaBaLhO – Isaías 65:22
Hoje trabalhamos no que queremos ou podemos, mas fi-

camos cansados. na eternidade também trabalharemos, mas 
não cansaremos. Seremos proativos, engenhosos, inovadores 
e isso encantará. 

4. exIstIRá O CampO e a CIdade – apOCaLIpse 21:2 e 3
Foi-nos mostrado que na eternidade estaremos rodeados 

da natureza e de animais. mas e aqueles que preferem estar 
rodeados de pessoas? Bem, a Bíblia menciona que haverá mu-
danças na natureza, como nunca imaginamos, por exemplo o 
lobo brincará com o cordeiro; mas também haverá uma cidade 
onde poderemos passear, ruas para andar e vizinhos para visitar. 

5. paz, segURança e COnfORtO – saLmOs 145:16
Tudo o que você quiser fazer no Céu será em meio à paz, 

segurança e muito conforto. o Senhor não deixará que lhe 
falte coisa alguma; Ele lhe ensinará e cuidará para que Seus 
filhos sejam eternamente felizes ali.

6. COmIda InImagInáVeL – Isaías 25:6
Se você aprecia boa comida, então a eternidade será seu 

lugar... Haverá uma infinidade de alimentos, todos gostosos. 
não podemos nem imaginar as deliciosas comidas que vamos 
experimentar, e o melhor de tudo: não engordaremos!

O Céu e a Nova Terra têm essas e muitas outras coisas 
para nos oferecer.

Você está mais entusiasmado para viver com Deus? Quero 
convidá-lo a aceitar e seguir a Jesus. Declaremos: “Senhor, mi-
nha vida é sua e quero que a tome em suas mãos. ajuda-me a 
ser obediente e fiel, batiza-me e me registra no livro da vida 
eterna. amém.”

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Estamos em caminho para casa. aquele que nos amou de 

tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cida-
de. a nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. não haverá 
tristeza na cidade de Deus. nenhum véu de infortúnio, nenhu-
ma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas 
serão jamais ouvidas. [...] Logo testemunharemos a coroação 
de nosso Rei! aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, 
os que na Terra combateram o bom combate da fé, resplan-
decerão com a glória do Redentor no reino de Deus. [...]“não 
abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela tem grande ga-
lardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para 
que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 
Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e 
não tardará” Hebreus 10:35-37. Olhemos para cima, olhemos 
para cima, e deixemos que a nossa fé aumente continuamente 
(Testemunhos para a Igreja, v. 9, p. 287). 

MÃO NA MASSA
Louvor: Na música “Ele Vem”, quando se ouve a voz dos 

homens, eles devem ficar em pé, quando for a parte das mu-
lheres, os homens devem se assentar e as mulheres se colocam 
em pé. No coro, todos cantam em pé e ao declarar ELE VEM, 
levantam os braços. 

Testemunho: Neste curto testemunho sobre a reflexão de 
um jovem, seria bom perguntar aos que estão presentes por que 
querem ir ao Céu e como imaginam que vai ser (insistir para 
que mencionem coisas concretas e não apenas sentimentos).

oração intercessora: Dividir os presentes em grupos de 
não mais de quatro pessoas. Dentro do grupo, façam uma roda 
e cada um deve orar pelo colega à sua direita, especialmente 
para que ele esteja no Céu. 

mensagem: Interaja com os presentes por meio de per-
guntas, por exemplo: O que você gostaria que tivesse no Céu? 
Por quê? o que você inventaria na eternidade? o que seria a 
primeira coisa que você faria? Etc. 
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“...E dar-lhe-ei a estrela da manhã. 
Quem tem ouvidos, ouça o que 

o Espírito diz às igrejas”  
(Apocalipse 2:28, 29).

LOUVOR
Eu Creio – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=6FQ5ZV23JHI
Mensageiro – CD Jovem 2006
Eu sou a Mensagem – CD Jovem 2015

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Mathías Mosconi 
Líder de Jovens da União Uruguaia

Luz para o 
mundo

TESTEMUNHO
MArTINHO LUTErO E seu ajudante melâncton começa-
ram a revisar a agenda de atividades daquele dia. ao analisar 
a longa lista, perceberam que as horas que precisavam eram 
mais do que as que tinham disponíveis. naquele momento, 
melâncton sugeriu reduzir as duas horas diárias de oração. 
Diante da proposta do ajudante, Lutero respondeu com um 
sonoro nÃo, pelo contrário, naquele dia eles dedicaram quatro 
horas para a oração. a fé, a oração e a fidelidade de martinho 
Lutero mudaram o mundo. 



out-dez  2017   |   15

ORAÇÃO INTERCESSORA
oremos para que cada jovem seja um fiel defensor das verda-

des bíblicas, onde quer que esteja, assim como foi Martinho Lu-
tero. Peça a Deus que o ajude a desenvolver uma vida de oração.

MENSAGEM
no dia 31 de outubro de 1571, um jovem teólogo da Igreja 

Católica acordou convencido de que deveria expressar o seu 
protesto contra os ensinamentos de sua igreja e manifestar os 
erros que eles estavam cometendo como instituição divina. 
Essa firme decisão o levou a cravar em uma porta da Catedral 
de Wittenberg uma carta chamada As 95 teses. aquela carta 
deu início ao protestantismo, um movimento religioso que 
trouxe esperança aos fiéis. o monge, que nessa época tinha 
apenas 34 anos, era Martinho Lutero. 

Este ano se completam 500 anos desde esse evento, um 
acontecimento profetizado por Deus. 

Apocalipse 2:18-19 relata a mensagem à igreja de Tiatira. 
Essa mensagem profética narra em símbolos os eventos que 
aconteceram entre o ano de 538 e 1517 d.C. Deus, através desta 
mensagem, profetizou que a Igreja Cristã, representada pelo 
catolicismo, cairia em idolatria e corrupção. Essas afirmações 
feitas em apocalipse se cumpriram e a Igreja Católica intro-
duziu rituais contrários à Bíblia como: 

1.  Venda de indulgências (cartas de diferentes valores eco-
nômicos que livravam o pecador de seus erros).

2.  adoração às relíquias (supostos elementos que perten-
ceram a Jesus ou aos apóstolos, que de forma mágica 
tiravam doenças ou realizavam milagres, e para chegar 
a eles deveria haver um pagamento).

3.  Proibição de se ler a Bíblia.
4.  Início da confissão dos pecados aos homens; anulação 

da confissão a Deus.

Esses e tantos outros costumes começaram a ser ensina-
dos, mas a profecia indica que, em meio a toda essa escuridão 
espiritual, surgiria a estrela da manhã.

o símbolo da estrela, no contexto profético, significa men-
sageiro. Este anúncio da parte de Deus, de enviar um mensa-
geiro, é a profecia que prediz a aparição do protestantismo no 
mundo por meio de Martinho Lutero. 

A obra de Lutero marcou o mundo para sempre. Seu pro-
testo abriu espaço para a produção massiva de Bíblias na 
linguagem do povo e uma revisão da teologia católica. Essa 
aproximação com as verdades bíblicas e o distanciamento 
dos costumes católicos, estabeleceram cinco novos conceitos 
teológicos da fé:

1. Sola fide – Deus salva só por meio da fé.
2. Sola scriptura – Só a Bíblia é a palavra de Deus. Só ela 

tem autoridade e inspiração divinas. Ela é capaz de ser en-
tendida com clareza e pode se auto interpretar – ela mesma 
se explica.

3. Sola gratia – a salvação só vem pela graça de Deus. 
4. Solus Christus – Cristo é o único intercessor e não há 

salvação por meio de nenhum outro. 
5. Soli Deo gloria – a glória é somente para Deus.

ainda hoje entendemos que esses cinco pilares da fé são 
verdadeiros e nos proporcionam uma fé pura e equilibrada, 
que se apega às verdades bíblicas. 

Devemos lembrar que Deus levantou Lutero para restabele-
cer a importância de Sua Palavra. Deus também chama você a 
manter Sua verdade no mundo. Que decisão você vai tomar?

ESPÍRITO DE PROFECIA
“ Foi-me também mostrado Martinho Lutero, a quem Deus 

chamou para uma obra especial. [...] Sua mente estava famin-
ta por algo seguro sobre o qual edificar sua esperança de que 
Deus seria seu Pai e o Céu seu lar. a nova e preciosa luz que 
raiou sobre ele da Palavra do Senhor foi-lhe de inestimável 
valor, e pensou que se saísse e a propagasse, poderia conven-
cer o mundo. Ele enfrentou a ira da igreja decaída e fortaleceu 
aqueles que com ele se deleitavam nas ricas verdades contidas 
na Palavra de Deus. Lutero foi um instrumento escolhido por 
Deus para arrancar os trajes hipócritas da igreja papal e expor 
sua corrupção. Ele ergueu sua voz zelosamente e pelo poder 
do Espírito Santo clamou contra os pecados dos líderes. [...] 
Lutero sabia que não estava seguro em nenhum lugar, mas 
não temeu. [...] Ele bem sabia que riquezas terrenas falhariam, 
mas as ricas verdades abertas à sua compreensão e atuando no 
coração subsistiriam e, se obedecidas, o conduziriam à imor-
talidade” (Testemunhos para a Igreja, v. 1, p. 332). 

MÃO NA MASSA
Louvor: A condução do louvor deve ser animada. Com an-

tecedência, analisem o coro da música tema de 2017 e pensem 
em mímicas ou gestos para facilitar que os jovens decorem a 
letra da música.

Testemunho: Pode ser feito um vídeo onde dois jovens 
representem a cena descrita no começo do programa – com 
Martinho Lutero e Melâncton. Depois de mostrar o vídeo no 
Culto Jovem, ele poderá ser disponibilizado para ser compar-
tilhado nas redes sociais.

oração Intercessora: Entregar a cada participante do Culto 
Jovem um papel onde possam escrever: “Eu me comprometo a 
compartilhar as verdades bíblicas onde Deus me mandar”. Co-
loquem todos os compromissos em uma urna e façam a oração, 
para que Deus impulsione a cada jovem a cumprir a missão. 

mensagem: O pregador deve convidar a equipe para 
ajudá-lo, representando com um teatro mudo, os cinco pi-
lares do protestantismo. Enquanto fazem as mímicas, o 
pregador explica.
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“Porque um menino nos nasceu, um filho 
nos foi dado, e o governo está sobre os seus 

ombros. E ele será chamado maravilhoso 
Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, 

Príncipe da Paz” (Isaías 9:6 – nVI).

LOUVOR
Vitória em Cristo – CD Jovem 2011
Eu Creio – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=6FQ5ZV23JHI
Noite de Paz – Hinário 42

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Manuel Melo 
Líder de Jovens da Missão Equatoriana do Norte

Uma trégua 
inesperada
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TESTEMUNHO
DUrANTE A PrIMEIrA Guerra mundial os exércitos da 
alemanha e da Inglaterra se encontravam entrincheirados um 
frente ao outro. Era 24 de dezembro de 1914. naquela véspera 
de natal, enquanto os soldados tentavam sobreviver às bai-
xas temperaturas, no silêncio da noite, começou a soar uma 
canção entoada pelos alemães; era “Noite Feliz”. Os ingleses 
também começaram a cantar. naquela noite o som das armas 
e bombas foi trocado por lindas canções de natal que falavam 
no nascimento do Salvador.

na manhã seguinte os exércitos decidiram fazer uma trégua. 
Com medo, se aproximaram uns dos outros, se abraçaram, 
trocaram presentes e até realizaram um dos clássicos do fute-
bol europeu, alemanha x Inglaterra. não sabemos qual foi o 
resultado desse jogo clássico, mas ficou registrado na história 
que uma trégua não autorizada pelos governos em guerra 
aconteceu graças ao Príncipe da Paz, Jesus Cristo.

ORAÇÃO INTERCESSORA
oremos pedindo a Deus que encha de paz o coração de 

cada ser humano no mundo. Que exista uma trégua entre os 
casais brigados, que exista uma trégua entre os amigos que se 
distanciaram, que a paz de Deus reine no mundo e que muitas 
pessoas se reconciliem com Deus neste natal.

MENSAGEM
o que é uma trégua? Segundo o dicionário aurélio é a 

“suspensão temporária de trabalho, incômodo, dor, confron-
to”. Quando existe um conflito entre duas pessoas, nações ou 
exércitos e ambas as partes decidem cessar seus ataques por 
um momento, a isso é dado o nome de trégua.

o testemunho descrito acima nos mostra como dois exérci-
tos inimigos em uma guerra sem piedade, que levou a vida de 
mais de 20 milhões de pessoas de acordo com os historiadores, 
conseguiram chegar a uma trégua, um cessar-fogo, um momen-
to de paz, um espaço para a reconciliação, de amor fraternal. 

o que ocasionou essa trégua? a história conta que foi o 
natal. no entanto, mais além da data do natal, o significado é 
mais importante. A Bíblia menciona que nesta Terra nasceria 
um Príncipe, alguém com autoridade, poder, soberania (ler Isa-
ías 9:6). Este Príncipe seria o soberano da paz. Um dos títulos 
que Cristo recebe é de “Príncipe da Paz” e aqui encontramos a 

razão para a trégua de 1914. os soldados permitiram que Jesus 
reinasse em seu coração, e onde Jesus reinar, sempre haverá paz.

Uma guerra espiritual. a humanidade inteira está em uma 
guerra sem piedade que todos os dias cobra a salvação de milhões 
de pessoas. Essa guerra não foi iniciada por Deus, mas muitas 
pessoas veem a Deus como o inimigo, não sabem que se baixas-
sem suas armas e se aproximassem dele, Ele os encheria de paz, 
e não só de paz, mas de amor, esperança, perdão e segurança.

Por meio das Sagradas Escrituras, de um testemunho fiel e 
bondoso para com os outros, podemos alcançar milhares de 
tréguas, poderemos alcançar a reconciliação de muitas pessoas 
com Jesus, que derramou Seu sangue neste campo de batalha 
chamado Terra. 

Que neste natal possamos ser instrumentos de paz, de 
perdão, de reconciliação e de salvação para muitas pessoas. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Rogo-vos, irmãos e irmãs, que façais do natal uma bênção 

para vós e para os outros. o nascimento de Jesus... foi cele-
brado pelos exércitos celestiais. anjos de Deus, na forma de 
uma estrela, orientaram os magos em sua missão, à procura 
de Jesus. Eles vieram com presentes e preciosas dádivas de 
incenso e mirra a fim de fazerem sua oferenda ao Rei menino 
predito na profecia” (Refletindo a Cristo, p. 365). 

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolham pessoas animadas, as quais gostem de 

louvar e que motivem a igreja a participar. Poderiam colocar 
de fundo um banner com a palavra paz em vários idiomas. 

Testemunho: recomendamos projetar o vídeo que está 
neste link:  https://www.youtube.com/watch?v=egzHt2bOAPU  
é sobre a trégua de 1914.

oração Intercessora: recomendamos formar grupos de 
oração com quem estiver presente neste culto. Para cada 
grupo, dar um motivo de oração, por exemplo: pelos lares em 
conflito; pelos jovens adventistas que se afastaram da igreja; 
pela paz no mundo, etc. 

mensagem: Podem convidar um irmão que tenha sido mi-
litar, ou tenha participado de uma guerra para ser entrevistado. 
o convidado também pode fazer o chamado, enfatizando a 
paz e o amor que Deus nos concede. 
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“Um dos oficiais respondeu: 
‘Conheço um filho de Jessé, de 

Belém, que sabe tocar harpa. É um 
guerreiro valente, sabe falar bem, 

tem boa aparência e o Senhor está 
com ele’.” (1 Samuel 16:18).

LOUVOR
Somos Teus – CD Jovem 2012
Tua Vontade – DVD Adoradores 2
Fortes – CD Jovem 2013

[ Culto 4 ]
Autor: Ricardo Peñafiel 
Líder de Jovens da Missão Equatoriana do Sul – UE Ser

&
Parecer
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as melhores táticas de defesa em favor de seu rebanho. Jo-
vem, utilize todas as suas forças para fazer tudo como se 
fosse para o Senhor. Se você conseguir ser fiel no pouco, 
será fiel no muito.

5.  DAVI ERA PRUDEnTE – Salmos e Provérbios nos enchem 
de grandes conselhos sobre a prudência no falar e no agir. 
Davi aprendeu a ser prudente. Se esse é seu desafio, peça 
ajuda a Deus, e com certeza Ele vai ajudá-lo a ser cuidadoso. 
Um conselho bíblico a ser considerado é este: “Sejam todos 
prontos para ouvir, tardios para falar”.

6.  DAVI ERA BonITo – Essa qualidade nos lembra que você 
deve se aceitar do jeito que é. Foi Deus que o fez assim. A be-
leza é Seu reflexo, já que fomos feitos à imagem e semelhança 
de Deus. Ele fez você especial e bonito aos Seus olhos. Já dizia 
Salomão: “O coração alegre aformoseia o rosto”. Ter um coração 
alegre significa que suas atitudes em relação a cada situação 
devem ser boas, positivas e respeitosas. assim, você conseguirá 
trocar o rosto de preocupação por um rosto de esperança.

7.  JEoVÁ ESTAVA Com DAVI – Como aquele servo per-
cebeu que Jeová estava com Davi? Será que Davi tinha o 
olhar de Deus? Seus conselhos, palavras e atitudes refletiam 
a Deus? Provavelmente Davi nem tenha percebido que era 
observado por outras pessoas, inclusive pelo servo do rei. 
Talvez sua integridade espiritual tenha sido refletida em seus 
momentos de oração. Talvez Davi demonstrasse, através de 
ações, que Deus tinha o controle de sua vida, de seu trabalho, 
de sua família, de seus negócios.
Pense um pouco em você e nas características que você tem. 

é possível que você tenha até mais que essas sete características. 
ou talvez tenha menos. De todas as características, a mais im-
portante, é a sétima: Jeová está com você. Faça do Senhor Deus 
a sua prioridade e todas as outras coisas serão acrescentadas.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Todo o Céu acompanha cada pensamento e ação. Seus 

atos podem não ser vistos por seus companheiros, mas estão 
visíveis à inspeção dos anjos. os anjos são encarregados de 
auxiliar os que lutam para vencer todo mau hábito e livrar-
-se das armadilhas de Satanás” (Mensagens aos Jovens, p. 27).

MÃO NA MASSA
Louvor: Convide as pessoas do auditório que tenham ven-

cido uma prova de fé para fazer parte da equipe de louvor.
Testemunho: O testemunho pode ser um vídeo pré-gravado 

com um jovem universitário contanto a história como se fosse 
a sua própria história.

oração Intercessora: Cada pessoa presente deve receber uma 
palavra relacionada com mordomia: tempo, talento, tesouro e templo. 
ao final do culto, as pessoas com palavras iguais devem se reunir 
em grupo para orar pela fidelidade da igreja na área especificada.

mensagem: Aqui se requer o moderador, que conduzirá cria-
tivamente a descrição e aplicação de cada característica de Davi.

TESTEMUNHO
JUan VIVIa a maior experiência de seus estudos universitá-
rios até que o dia do exame de graduação chegou, e era sábado. 
momento difícil para todo jovem. Juan fez tudo o que podia, mas 
não conseguiu alterar a data do exame. Então, ele não fez a prova.

na semana seguinte, quando Juan foi para a aula, depois do exame 
que seus colegas haviam feito sem ele, conversou com seus amigos 
sentindo nostalgia por perder seu sonho de ser um profissional. 
Então seus amigos lhe contaram que eles também não tinham feito 
o exame. o professor não deu a prova. Ele somente queria testar se 
Juan estava realmente disposto a perder tudo por seu Deus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
oremos pelas decisões que os jovens adventistas precisam to-

mar ao longo de sua vida estudantil e profissional. Que seu estilo 
de vida possa refletir Jesus e levar outros a decidir-se por Cristo.

MENSAGEM
Deus deu variadas qualidades e habilidades a cada um. Hoje 

vamos analisar sete qualidades de Davi, usando apenas um 
verso bíblico - 1 Samuel 16:18: 

1.  DAVI TInHA HABILIDADE mUSICAL – Todo jovem 
cristão deve sonhar com o Céu, onde uma parte de nossas 
atividades será a adoração a Deus. Cantar nos momentos de 
adoração na igreja ou em outro lugar já é um bom começo. 
Guardar uma canção no coração é outra forma de aprender 
as verdades bíblicas. Tocar um instrumento também é um ato 
de adoração. Então, adore e louve em todos os momentos.

2.  DAVI ERA VALEnTE – Deus disse em Sua Palavra: “Seja 
forte e corajoso! não se apavore, nem desanime […]” (Josué 
1:9). Viva sua vida enfrentando corajosamente cada dificulda-
de. Seja valente em suas decisões e ao enfrentar cada tentação. 
o Céu estará cheio de corajosos. Se em algum momento os 
gigantes desta vida fizerem você se sentir derrotado antes 
mesmo de enfrentá-los, lembre-se que Deus está com você.

3.  DAVI ERA VIGoRoSo – Imagine Davi caminhando por 
horas e praticando seu esporte favorito, tiro ao alvo, com sua 
funda. Davi não era ocioso, nem dormia enquanto os leões e 
ursos poderiam vaguear perto de seu rebanho. Certamente 
Davi estava em forma e estava pronto para correr atrás de 
alguma fera que tivesse arrebatado alguma de suas ovelhas. 
Jovem, cuidado ao substituir o exercício f ísico pela tecno-
logia. o ritmo de estudo e trabalho deve ser reorganizado. 
Deus nos chamou para cuidar de nosso corpo, porque este 
é o lugar onde Seu Espírito habita.

4.  DAVI ERA Um HomEm DE GUERRA – Davi desenvol-
veu uma grande destreza de guerra e uma excelente capa-
cidade de sobrevivência na adversidade. Seus métodos de 
defesa foram o resultado da aprendizagem das experiências 
no campo, dias de prática, perseverança para usar e aplicar 
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[ Artigo 2 ]
Autor: Pr. José Maria Barbosa 
Líder do Ministério Jovem DSA (1990-2002)

O Fator     “Uau!”
SE a ComUnICaçÃo não ocupa a pole position na liderança 
que você exerce, então você terá de mudar o seu grid de largada. 
Isso mesmo! Poucas qualidades são tão essenciais à liderança 
quanto a comunicação. Se ela for eficaz, vai dar tanto ao líder 
quanto aos liderados acesso a informações importantes para 
o bom funcionamento do grupo.

O que você pretende ao comunicar-se? Howard Hendricks, 
autor de vários livros e capelão do famoso time de futebol 
americano Dallas Cowboy, disse certa vez: “Não importa o 
que eu queira comunicar, isso sempre envolve alguma coisa 
que eu sei, que eu sinto ou que eu estou fazendo”. Trocando em 
miúdos esse pensamento, podemos dizer que a comunicação 
tem três objetivos:

1.  Influenciar o pensamento – queremos que o pessoal 
saiba o que sabemos;

2.  Influenciar as emoções – queremos que eles sintam 
algo que sentimos;

3.  Influenciar ações – queremos que eles tenham iniciativa 
para alguma coisa.

na liderança Ja você recebe ideias, dicas e sugestões de 
várias pessoas e elas esperam sua reação e sua resposta a 
 essas dicas. 

o que está incluído no quesito comunicação? Entre outras 
coisas estão:

– Transferir ideias;
– alinhar expectativas;
–  Inspirar ação: eles querem não somente ouvir, mas fazer 

alguma coisa. Lembre-se: a qualidade de sua comunica-
ção é medida pela sua capacidade de levar seu grupo a 
participar;

– Saber o que você pensa e quais são seus planos;
–  Determinar responsabilidades e como executá-las.



out-dez  2017   |   23

O Fator     “Uau!”
algumas coisas que o líder precisa ter em mente ao se 

comunicar:

1.  Estar ciente da presença de diferentes gerações no 
grupo. Parece até brincadeira estar mencionando isso, 
porque é perceptível em cada igreja. Veja este pensa-
mento: ‘Há duas barreiras que frequentemente impedem 
a comunicação entre jovens e adultos. a primeira é o 
esquecimento dos adultos de que já não são jovens. a 
segunda é o desconhecimento dos jovens de que os adul-
tos ainda estão vivos” (Jessamin West). as duas gerações 
estão ali para crescerem juntas e não para competirem 
ou se isolarem uma da outra.

2.  Utilizar diversos meios para comunicar a agenda 
JA. mais do que ninguém, você sabe que na hora do seu 
programa, há muita concorrência atraindo as pessoas 
para outro rumo.

a agenda dos jovens para o sábado à tarde é planejada du-
rante a semana (ou até mesmo semanas antes). é uma agenda 
diversificada com atrações e interesses, que competem com 
você para roubar seu público. É o orador da Novo Tempo de 
um lado, um grupo vocal de outro, uma cantora, o lançamento 
de livro, um Ja no parque, etc. Reaja de maneira positiva. En-
frente a concorrência e os desafios usando outras estratégias. 
antecipe-se. anuncie sua agenda duas ou três semanas antes 
para amarrar seu público. anuncie de viva voz, no boletim 
da igreja, em cartazes, videoclipes, calendários, etc., sem se 
esquecer da tecnologia. o dia a dia dos jovens acontece de um 
teclado a outro. Se não aproveitarmos o mundo digital, fica-
remos sentados no banco de reservas vendo o jogo acontecer.

Com tudo isso, no entanto, a experiência diz que a comu-
nicação oral é a mais imediata, a mais dinâmica e, de sobra, 
a mais eficaz. 

Falando de Steve Jobs, o autor Carmine Gallo disse: ”Steve 
Jobs era o comunicador mais cativante no palco do mundo... 
Uma apresentação de Jobs desencadeava uma onda de dopa-
mina no cérebro das pessoas do auditório”.

Que beleza! Que desafio! o que é que você acha? Que tal 
uma explosão de dopamina na cabeça de nossa moçada ao falar 
de seus planos? Tente fazer com que o pessoal reaja e comente: 
“Eu vou participar, e você?”, “é isso mesmo!”, “Vai funcionar, 
sim!”, “Vamos tentar!”, “Que legal!”, “Uau!”



© Kevron2001 | Fotolia

24   |   out-dez  2017

“Porque, se cremos que Jesus morreu 
e ressuscitou, assim também aos que em 
Jesus dormem, Deus os tornará a trazer 

com ele” (1 Tessalonicenses 4:14).

LOUVOR
A Minha Esperança – CD Jovem 2003
A Única Esperança – CD Jovem 2014
Oh! Que Esperança – CD Jovem 1999

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Eronildo Silva 
Líder de Jovens da Associação Brasil Central - UCOB

Esperança, a 
âncora da alma

TESTEMUNHO
QUanDo PEQUEno, EU frequentava um Clube de Desbravado-
res. ainda lembro do adriano, meu conselheiro de unidade, que se 
empenhava muito para que eu me desenvolvesse. Ele queria fazer de 
mim um grande líder. Lembro também de suas reuniões preparadas 
com muita dedicação e de uma de suas canções preferidas, que diz: 
“até aqui nos ajudou o Senhor”.

Passei a admirar a liderança que adriano exercia e, especialmen-
te, seu dom musical. as reuniões do clube aconteciam sempre aos 
domingos e se tornou notório quando o adriano começou a faltar. 
nesse tempo eu já havia assumido a função de capitão da unidade. 
Depois de alguns domingos, a diretoria do clube resolveu nomear 
outro conselheiro, avisando-nos que o adriano havia sido diagnos-
ticado com um tumor e que estava em tratamento. os dias que se 
seguiram foram muito tristes e, com o agravamento da doença, meu 
conselheiro não voltou mais ao clube.
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meu contato mais triste com a morte aconteceu quando 
fui convidado, junto com meus amigos, a carregar o caixão 
do meu líder. naquele dia não consegui conter as lágrimas 
e a saudade transbordou nos olhos. a marcha fúnebre tinha 
passadas firmes, pois carregávamos nosso grande líder, com 
a certeza de que ele havia descansado no Senhor.

Hoje entendo que, mesmo em meio a tristeza, Deus se faz 
presente e que até para a morte Ele providenciou uma saída. 
Sei que em breve encontrarei meu amigo e juntos viveremos 
no Céu, ao lado de nosso Líder Maior, Cristo Jesus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Devemos orar por aqueles que não conhecem a realidade 

sobre a morte e para que Deus use a juventude adventista 
para levar conforto e esperança aos de coração quebrantado.

MENSAGEM
Embora muitos, no dia 2 de novembro, chorem diante dos 

túmulos pela ausência de um familiar ou um amigo, a Bíblia 
não nos deixou sem esperança. a morte não será um fim em 
si mesma para aqueles que morreram em Cristo Jesus. 

Há três virtudes que vêm de Deus para nós: a fé, a esperan-
ça e o amor. o símbolo da esperança é uma âncora. Desde os 
primeiros séculos, os cristãos desenhavam e esculpiam âncoras 
nos túmulos, manifestando sua esperança na ressurreição. os 
cristãos assimilavam a forma da cruz com a da âncora, como 
uma espécie de cruz invertida.

a âncora, como uma pesada massa de metal, é capaz de reter 
e estabilizar o barco em momentos apropriados. é também 
um símbolo de firmeza, pois evoca a solidez, a segurança e 
a tranquilidade. mesmo com a mobilidade do mar, a âncora 
proporciona estabilidade. Essa é a função da esperança em 
nossa vida. a âncora nos remete à capacidade de manter a 
calma, a lucidez e a firmeza diante do turbilhão de sentimentos 

proporcionados pela vida. a correnteza não arrasta os barcos 
quando estão bem ancorados e o mesmo ocorre com quem 
está aferrado em Cristo.

Sobre a esperança, a Bíblia diz: “Esta é, para nós, como 
âncora da alma, fixada com muita firmeza, que penetra para 
além do véu, ali onde Jesus entrou como precursor em nosso 
lugar” (Hebreus 6:19, 20). Ao ancorarmos nossa alma em Je-
sus, evitamos o naufrágio espiritual e nos preparamos para o 
encontro com o próprio Deus.

Certa mulher contou que seu esposo nunca lhe presenteara 
com flores, mas que no dia de finados os parentes, já falecidos, 
recebiam homenagens que ela nunca recebera ao longo da vida 
conjugal. Ela lhe dizia: “Eu estou viva e também gostaria de atenção”. 

olhe ao redor e identifique pessoas carentes de atenção, de 
bons relacionamentos, apoio, carinho, amor e, principalmente, de 
encorajamento para buscarem ao Senhor enquanto se pode achar 
(Isaías 55:6). Concentre seus esforços naqueles que almejamos 
encontrar no Céu. Leve hoje mesmo um presentinho para estas 
pessoas, mas não se esqueça do principal: Aquele que é a ressur-
reição e a vida, nossa âncora, Cristo Jesus, a fonte de esperança.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Quão terrível é achar-se junto ao caixão de alguém que 

rejeitou os apelos da misericórdia divina! Quão terrível dizer: 
aqui está uma existência perdida! aqui está alguém que po-
deria ter atingido o mais elevado padrão e alcançado a vida 
imortal, mas entregou sua vida a Satanás, ficou enlaçado pelas 
filosofias inúteis dos homens e tornou-se um brinquedo do 
maligno! a esperança do cristão é como uma âncora para a 
alma, segura e firme, e penetra para além do véu, onde Cristo, 
o Precursor, entrou por nós. Temos uma obra individual a fazer 
em preparar-nos para os grandes acontecimentos que se acham 
diante de nós” (Mensagens aos Jovens, pág. 89).

MÃO NA MASSA
Louvor: Faça um louvor reflexivo, entrecortado com falas 

que remetam à esperança da volta de Cristo Jesus.
Testemunho: Um jovem permanece sentado, segurando 

um lenço de Desbravador, enquanto é contado o testemunho. 
ao final da narração, um grupo de Desbravadores (ou jovens) 
entram pelo corredor e o abraçam enquanto alguém canta 
música Eles Dormem, do Pr. ronaldo Arco:  www.youtube.
com/watch?v=IXsZlGBZiKk 

oração Intercessora: Fazer deste momento algo bastante 
singelo e cheio de esperança. Pode ser uma oração com todos 
abraçados.

mensagem: Se conseguir uma âncora, use na decoração. 
organize os livros missionários deste ano em formato de ân-
cora e, ao final, convide a todos para pegarem um e entregarem 
para alguém a caminho de casa.
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“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se 
uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem 

amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão 
que vocês são meus discípulos, se vocês se 

amarem uns aos outros” (João 13:34, 35).

LOUVOR
Somos Teus – CD Jovem 2012
O Poder do Amor – CD Jovem 1999
Quando Eu Amar – CD Jovem 2011

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Hassani Nascimento 
Líder de Jovens da Associação Planalto Central

Impressora 3D
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TESTEMUNHO
no noVo Gama, cidade goiana que fica no entorno de 
Brasília, Brasil, uma menina de 11 anos recebeu estudo bíblico 
em um período das férias de julho, quando os calebes atuavam 
naquela região. Cerca de um ano depois ela já havia levado ao 
batismo mais 3 pessoas, suas amigas. Quando foi perguntado 
porque ela fazia isso, ela disse: Jesus me ama tanto e eu sou 
tão pequena, que não posso permitir que minhas amigas não 
saibam nada sobre Ele.

ORAÇÃO INTERCESSORA
ore por uma ou duas pessoas que estão em seu círculo de 

amigos e ainda não amam e conhecem a Jesus como você. Pe-
ça a Deus que você seja um influenciador espiritual para eles, 
usando seus dons e talentos em prol da salvação desses amigos.

MENSAGEM
Este mundo está cada vez mais estranho. Enquanto temos 

um acesso muito rápido a qualquer informação, parece que 
sabemos menos ainda o que se passa com o nosso próximo. 
Temos cinco mil amigos no Facebook, mas ao mesmo tempo 
nos sentimos sozinhos fora das redes. Curtimos fotos e vídeos 
de pessoas que estão longe de nós e nos esquecemos dos que 
estão perto e precisam do nosso carinho.

Jesus já havia falado sobre isso: “Devido ao aumento da mal-
dade, o amor de muitos esfriará” (Mateus 24:12). Na mesma 
frase Cristo menciona que Ele teria um povo diferente dos ou-
tros: “mas aquele que perseverar até o fim será salvo» (24:13). 
Isso significa que seremos diferentes do mundo, principalmente 
em uma questão comportamental. 

alguns entendem que quando falamos de comportamento, 
estamos mencionando apenas o que vestimos ou comemos, ou 
então o fato de vivermos uma vida sem pecado. mas o próprio 
Jesus nos chamou para termos o mesmo comportamento que 
Ele teve com os outros. nós somos a cópia de Cristo. Como 
uma impressora 3D, que pode fazer um projeto exatamente 
idêntico ao original, assim são os que pertencem a Cristo. 

Em João 15 vemos a necessidade de estar ligados a Ele para 
produzirmos bons frutos, sendo o amor o principal deles: “O 
meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu 
os amei. ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
sua vida pelos seus amigos” (João 15:12, 13). 

a questão é que quando eu realmente amo alguém como 
Jesus me ama, eu me importo com essa pessoa. E não estamos 
interessados apenas em trazer alguém para a igreja, e sim fazer 
com que ela se apaixone por Cristo, da mesma maneira que 
somos apaixonados.

Então, para fazermos o que Jesus nos confiou é necessário: 
1.  Estar sempre com Cristo, copiando cada uma de suas 

atitudes;
2.  Passar esta bênção adiante, para algum amigo que ainda 

não conhece a Cristo. não existe nenhum cristão que 
não seja a cópia 3D de Jesus. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Toda criatura humana é objeto de amoroso interesse por 

parte daquele que deu a vida a fim de reconduzir os homens 
a Deus. almas culpadas e impotentes, sujeitas a ser destruídas 
pelos ardis e artes de Satanás, são cuidadas como a ovelha do 
rebanho o é pelo pastor.

o exemplo do Salvador deve ser a norma de nosso serviço 
pelo tentado e o errante. o mesmo interesse e ternura e longa-
nimidade que Ele tem manifestado para conosco, nos cumpre 
mostrar para com os outros. “Como Eu vos amei a vós”, diz 
Ele, “que também vós uns aos outros vos ameis” (João 13:34). 
Se Cristo habita em nós, manifestaremos Seu abnegado amor 
para com todos com quem temos de tratar. ao vermos homens 
e mulheres necessitados de simpatia e auxílio, não devemos 
indagar: “São eles dignos?”, mas: “Como os poderei beneficiar?” 
(A Ciência do Bom Viver, pág. 162).

MÃO NA MASSA
Louvor: O louvor tem uma sequência que leva e aponta 

para a lógica do sermão: 1) Pertencemos ao Senhor; 2) O Amor 
dEle muda nossa vida; 3) nós levamos esse amor para outros. 
a última música pode ser cantada olhando para os demais que 
estão na igreja, não apenas focando nos que estarão dirigindo 
as músicas.

Testemunho: Ele pode ser substituído pela história de al-
guém da igreja que se importou, ajudou e demonstrou amor por 
outro. Leve essas duas pessoas a contarem sua própria história.

oração Intercessora: Levem papéis em formato de 
coração com o verso de João 15:13 escrito nele. Do outro 
lado, um espaço para a pessoa colocar o nome de um ou 
dois amigos que gostaria de influenciar. no momento da 
oração todos os papéis podem ser recolhidos numa caixi-
nha de oração.

mensagem: Chame alguém que realmente viva esse amor 
pelos outros da igreja. é muito importante que a audiência 
identifique essa pessoa como uma referência de cuidado pe-
los outros. não necessariamente precisa ser um pregador 
eloquente. a vida dele trará uma mensagem mais forte que 
suas palavras.
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“Porque o Filho do 
homem veio buscar e salvar 

o que se havia perdido” 
(Lucas 19:10).

LOUVOR
Em mim – CD Jovem 2004
Se não for eu, quem? – CD Jovem 2011
Salvar do Pecado e Guiar no Serviço – CD Jovem 2007

[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Deivis Teixeira 
Líder de Jovens Associação Mato-Grossense

   Princípio 
da

seringueira
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TESTEMUNHO
ELLEN MIrANDA COMEçOU a cursar Contabilidade em 
2007 e ela não tinha ideia de que seu estilo de vida faria toda a 
diferença para alessandra dos Santos, outra universitária que 
estudava com ela. na infância, alessandra havia pertencido à 
Igreja adventista, mas na adolescência acabou se afastando. 
Foi na sala de aula da faculdade que acabou surgindo uma 
forte amizade entre elas. 

alessandra sempre dizia que as duas deviam montar um 
escritório de Contabilidade e, depois da formatura, foi morar 
na mesma cidade que Ellen, fazendo o assunto voltar à tona. 
Ellen orou: “Deus, montar esse escritório é de Sua vontade”? 
E, de fato, tudo se encaminhou para isso. antes de abrirem as 
portas alguns acordos foram feitos. Ellen disse: “Eu não abro 
mão da guarda do sábado, de devolvermos o dízimo do lucro 
do escritório e dos cultos a cada manhã”. o pedido de alessan-
dra foi: “Concordo com tudo, desde que não me fale da Igreja 
e nem me peça para voltar”. a dedicação de Ellen para com 
alessandra seria mais importante do que qualquer palavra dita.

Diante dos vários problemas de saúde que alessandra pas-
sou, Ellen sempre esteve ao seu lado, sendo a amiga que pre-
gava com ações. Foram muitas orações e dedicado serviço até 
o coração de alessandra se abrir. o estudo bíblico foi feito, o 
batismo foi realizado e aqui estamos com esta história, mos-
trando que se não fosse o empenho de Ellen, se não fosse a 
amizade abnegada em favor de alessandra, talvez tivéssemos 
um final diferente nessa história. 

ORAÇÃO INTERCESSORA
a oração de hoje deve ter nome, ou seja, cada um vai pensar 

no nome de um amigo, que queira ver no céu.

MENSAGEM
Em 1926, numa sessão da associação Geral da IaSD, foi 

adotado o objetivo que hoje faz parte dos ideais do ministério 
Jovem: Salvar do pecado e guiar no serviço. é interessante olhar 
para esta expressão e estudar seu significado e importância. 

Salvar é o objetivo principal da vinda de Jesus e, consequen-
temente, cada cristão deve se envolver na salvação de alguém. 
o caminho escolhido para chegar a esse objetivo é o serviço. 
“Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-
-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar 
alguns”. Ao lermos este verso de I Coríntios 9:22, confirmamos 
que a nossa meta é a salvação. E aqui entra o princípio da se-
ringueira, com uma importante lição.

Da seringueira (Hevea brasiliensis) é extraído um líquido 
viscoso e branco chamado látex, o qual passa por uma coagu-
lação espontânea em contato com o ar, formando o polímero 
conhecido como borracha. No Brasil, o ciclo da borracha viveu 
seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois experimentado uma 
sobrevida entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra mundial 

(1939-1945). a extração do látex é uma operação muito delica-
da. São feitas incisões precisas no tronco da árvore produtora, 
com uma lâmina especial, muito afiada, acabada em gancho. o 
corte tem a largura de seis milímetros, aproximadamente, sobre 
a casca viva da planta, que apresenta uma espessura de cerca de 
13mm. o corte é oblíquo, começando a uma altura de 1,20m 
a 1,50m do solo e avança até a metade do tronco. o fundo da 
ranhura serve de canal e o látex escorre da árvore pelos entalhes 
até os vasilhames de depósito. De uma forma bem prática o que 
vemos aqui são várias sangrias transversais, que chegam em 
um corte vertical por onde toda seiva escorre até o recipiente.

Diante desse quadro podemos tirar duas claras lições:
1.  assim como todos os cortes na seringueira levam para 

um mesmo canal, todas as nossas ações, como cristãos, 
devem culminar na tarefa de salvar. 

2.  Também fica nítido que se não houvessem os cortes, as 
sangrias, não seria possível extrair o látex. Servir não é 
fácil, muitas vezes dói, machuca e cansa, mas é passan-
do por tudo isso que temos a oportunidade de conduzir 
outra pessoa aos pés de Cristo.

Guardemos estas lições em nosso coração! nosso maior 
objetivo é salvar e o caminho que temos que trilhar é o serviço.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“a ocupação que está sobre todas as que podem atrair 

e ocupar as energias do ser humano é a obra de salvar 
pessoas por quem Cristo morreu. Façam disto a principal, 
a mais importante tarefa de sua vida. Tornem-na sua obra 
por excelência. Cooperem com Cristo neste grande e nobre 
trabalho, e tornem-se missionários na pátria e no estrangeiro... 
Façam as obras de Deus e demonstrem sua fé no Salvador, 
trabalhando por outros” (Mensagens aos Jovens, pág. 227).

MÃO NA MASSA
Louvor: Uma boa ideia é enviar via Whatsapp as letras das 

músicas do louvor e também seu link. o objetivo é a interação 
com os jovens sobre o louvor que será realizado.

Testemunho: Com antecedência, grave o testemunho de Ellen 
e alessandra (mencionado no começo deste programa) como 
um breve filme a apresente-o no sábado à tarde para a igreja.

oração Intercessora: Entregue dois Post-It para cada 
pessoa. Em um deles devem escrever Salvação e no outro, 
Serviço. no Post-It Salvação, escreva o nome da pessoa que 
pensou. no outro Post-It, Serviço, escreva algumas ações que 
fará pela pessoa escolhida. Depois da oração é só orientar que 
cada um cole seus papeizinhos em algum lugar visível, para 
servir de lembrete diariamente.

mensagem: monte um Power Point com fotos da extração do 
látex da seringueira (busque mais informações para ter mais deta-
lhes). Para encerrar, escolha uma pessoa que foi alcançada para Jesus 
porque um dia alguém se importou com ela e faça uma entrevista. 
Destaque como esta pessoa usa seus dons para falar de Jesus a outros.
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“Então disseram uns para os outros: Não 
fazemos bem; este é dia de boas novas, e nós 

nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, 
seremos tidos por culpados, agora, pois vamos e 

o anunciemos à casa do Rei” (2 Reis 7:9).

LOUVOR
Brilha em Mim 2 – CD Jovem 2009
Verei Jesus – DVD Adoradores 2
De Dois em Dois Eu creio – CD Jovem 2015

[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Rafael Candelorio – Líder do Ministério Jovem 
da Associação Sul Mato-grossense, UCOB Salvo para 

salvar!
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TESTEMUNHO
ConHECI Um JoVEm chamado natanael. Ele morava no 
interior do mato Grosso do Sul e se candidatou para o pro-
jeto Um Ano em Missão. Com seu porte f ísico alto e forte, se 
mostrava diferente da maioria dos jovens em seus anseios. Ele 
tinha o desejo de recomeçar a vida e também ser um jovem 
evangelista, vivendo integralmente para salvar outras pessoas.

natanael não fazia ideia do que Deus faria em sua vida. 
Certo dia, ele me procurou no programa de treinamento para 
missionários e contou parte de sua história. Ele havia deixado 
as drogas recentemente. natanael chegou a ser preso algumas 
vezes, mas por ser menor de idade não ficou detido por muito 
tempo. Ele também sofria ameaças de inimigos da velha vida. 
apesar de estar na igreja, vivia atribulado, e por isso decidiu 
recomeçar consagrando sua vida para ser um evangelista em 
tempo integral. naquela tarde, conversando com esse jovem, 
vi claramente um campo missionário.

natanael foi trabalhar como missionário, mas muitas vezes 
quis desistir. De início ele não orava, não era participativo e 
vivia escravizado pelas antigas lembranças. o Espírito Santo 
foi trabalhando com ele ao longo da missão e, com o tempo, 
começou a orar e desenvolver um forte relacionamento pes-
soal com Jesus. Essa amizade, aliada aos amigos de verdade, 
o fortaleceram e essa convivência fez dele uma nova pessoa.

natanael focou em salvar pessoas envolvidas com drogas e 
conseguiu ajudar alguns jovens que não seriam alcançados por 
outra pessoa. o ano passou e ele, mais uma vez se candidatou 
para ser missionário, agora numa aldeia indígena no Tocantins. 
Ele e sua equipe continuam trabalhando para salvar a outros.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje a oração será em prol da salvação de cada um dos 

presentes e de mais três amigos. ore também pelos jovens 
adventistas que a cada ano dedicam sua vida ao projeto Um 
Ano em Missão.

MENSAGEM
O pastor Amin rodor disse certa vez: “Quem não é um 

missionário é um campo missionário”. ou seja, quem não 
está trabalhando na salvação de outra pessoa está precisando 
buscar a própria salvação. é a vontade de Deus que o jovem 
adventista seja um missionário.

Salvos para Salvar (2 reis 7:9) - Oportunidade em tempo 
de crise!

Essa história é muito interessante, pois mostra uma realidade 
de crise. os siros haviam cercado Samaria, e o povo começou 
a morrer por falta de alimento. não havia a opção de fugir e 
na luta contra os siros os israelitas não tinham chance.

Surgem, nesse cenário, quatro leprosos que moravam fora 
da cidade devido a doença. Eles chegaram à conclusão de que 
morreriam ficando ali ou teriam que se arriscar em ir ao arraial 
dos siros. Decidiram ir aos siros.

Chegando lá, Deus havia espantado os inimigos que fu-
giram deixando tudo para trás, inclusive muita comida boa. 
aqueles leprosos quase morrendo de fome, ali quase morre-
ram de comer!

Estavam curtindo muito aquilo tudo, quando de repente veio 
o senso de missão. Eles se sentiram indignos de estarem tão bem, 
sendo tão beneficiados, enquanto seu povo morria de fome.

Boas novas!
o texto bíblico destaca como boa nova uma grande notícia, 

algo que primeiramente o missionário precisa desfrutar em 
sua vida pessoal.

Eles comeram e depois foram compartilhar a notícia. Se 
não houvessem ido teriam certamente morrido de qualquer 
forma e o pior, uma cidade inteira também.

Ser um evangelista é ter um tesouro nas mãos, e o melhor 
de tudo é compartilhar esse tesouro de forma tão especial e 
convincente que o brilho nos olhos não nega a notícia.

ConCLUSÃo
-  Deus tem altos propósitos para o jovem adventista, pois 

não são jovens comuns.
-  Você só pode compartilhar aquilo que já possui.
-  muitos percalços podem aparecer, mas com Deus já so-

mos vencedores.
-  Todo adventista já nasce como evangelista.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Uma pessoa salva levará, por sua piedosa influência, outras 

ao conhecimento da salvação, e assim a obra se multiplicará, e 
só as revelações do dia do juízo tornarão manifesta a extensão 
da mesma” (Mensagens aos Jovens, p. 23).

MÃO NA MASSA
Louvor: Nos intervalos de cada música os condutores po-

dem ler um trecho de Salmos.
Testemunho: Selecione um jovem para contar em primeira 

pessoa como um testemunho pessoal. Busque no YouTube ou-
tros testemunhos relacionados ao projeto Um Ano em Missão.

oração intercessora: Nesse momento juntem-se em gru-
pos de 3 amigos e contém um pouco sobre a pessoa por quem 
vão orar. Combinem de seguir orando durante a semana.

mensagem: Faça uma dramatização criativa da história.




