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Para:  Jesus, filho de José
Oficina de Carpintaria Artística – Nazaré

De: Divisão de Avaliação

Prezado Senhor,

Agradecemos pelo envio do curriculum vitae dos doze 
candidatos selecionados para os cargos de liderança de sua 
nova organização. Todos já foram avaliados em nossas 
baterias de testes e entrevistados por nossos psicólogos e 
orientadores vocacionais. Anexamos os testes com o perfil 
de cada um, para que o Senhor possa estudar cuidadosa-
mente esses resultados. A opinião profissional de nosso sta-
ff é que a maioria de seus candidatos tem falta de preparo, 
educação e vocação para o tipo de empreendimento global 
que a sua empresa está planejando.

Considerando que não demonstram espírito de equipe, 
recomendamos que continue sua busca por profissionais 
com experiência em liderança e uma comprovada capa-
cidade. 

Especificamente:
• Simão Pedro é emocionalmente instável e tempera-

mental, dado a explosões ocasionais.

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

• André não tem absolutamente nenhuma habilidade 
empresarial.

• Os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, mostram 
interesses pessoais acima da lealdade à empresa.

• Tomé demonstra uma atitude de questionamento que 
pode minar o estado de ânimo do grupo.

• Mateus está na lista negra do SPC da Grande Jerusalém.
• Tiago e Tadeu têm tendências radicais e apresentam 

alto índice de propensão maníaco-depressiva.
• Um de seus candidatos, no entanto, mostra muito 

potencial: Judas Iscariotes. Ele é um homem de iniciativa 
e conhecimento, relaciona-se bem com as pessoas, possui 
mente aguçada para os negócios e tem bom contato com 
autoridades. Ele é altamente motivado e ambicioso...

Jovem, “Deus não escolhe os capacitados, capacita os 
escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa 
vontade e perseverança” (Albert Einstein). Desenvolva suas 
capacidades e competências ao máximo, mas que a sua 
liderança seja marcada pela dependência do Grande Mestre. 

Um abraço e sempre, Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA  

Capacitados e 
Dependentes

Foi enviada a seguinte carta para Jesus:

JORDÃO ADMINISTRAÇÃO 
E CONSULTORIA – Jerusalém
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Já estamos no quarto mês de 2019... Todos os seus jovens já estão com 
o Seguro Anual contratado? Parabéns!!! Ainda não??? Corre lá no S-JA 
(Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem) que ainda dá tempo. 
Muitas atividades e projetos ainda acontecerão neste ano e todos preci-
sam estar protegidos.

De 14 a 20 de abril participaremos da Semana Santa 2019, que terá como 
tema: RENAS CIDOS – Novo Coração. Mais uma vez organizaremos 
nas casas escolhidas previamente, encontros com os jovens adventistas 
e os amigos convidados. Juntos, em pequenas comunidades, podemos 
confraternizar, assistir a série Renascidos e dialogar sobre os assuntos 
bíblicos propostos. De quarta-feira até o final da semana vamos para a 
igreja celebrar e refletir sobre o que Jesus fez por nós. Aproveitemos esta 
semana para mobilizar a sua juventude e, sem dúvidas, todos sairemos 
renascidos e com um novo coração.
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Mês do impacto esperança, mês da mobilização em massa, mês de dis-
tribuir o livro missionário, mês onde a juventude não fica de fora quando 
falamos sobre compartilhar esperança. O livro missionário de 2019 en-
fatiza a importância da família. Junte a sua galera e participe, primeiro, 
investindo recursos em comprar e, segundo, distribuir esta literatura 
que, sem dúvidas, será um contato importante com muitas famílias que 
precisam de Esperança. Anote aí: 25 de maio – Impacto Esperança.

Dia 14 é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mais 
uma vez os jovens adventistas da Divisão Sul-Americana sairão para teste-
munhar o que Cristo já fez por todos nós e, com este ato de amor, também 
doar vida para os que mais precisam. Esta será mais uma oportunidade 
de falar para as pessoas sobre vida, não somente por meio da doação de 
sangue, mas também divulgando a mensagem de saúde que temos. Aces-
se o site  www.vidaporvidas.com  e utilize os materiais promocionais da 
nova campanha. 

Contagem regressiva: Líder jovem, prepare-se para o desafio da Missão 
Calebe nas férias de julho. Acesse o site  missaocalebe.org.br  e conheça 
mais de fundo o projeto e como envolver seus jovens nesta super missão. 
Informe-se em seu Campo sobre como registrar a equipe e contratar o 
Seguro Anual para os calebes no S-JA. Sejam as mãos de Jesus!



O  processo para conseguir vistos geralmente 
não é fácil nem rápido. E na Ásia Central não é 

       exceção. Junto com minha esposa, estávamos ansiosos 
para começar a trabalhar como voluntários nessas terras tão 
distantes da nossa. Além de ser difícil, compartilhar o evange-
lho abertamente é até mesmo proibido.

As semanas passavam e ainda não podíamos começar o 
nosso trabalho, nem sequer chegar à cidade onde vivería-
mos por quase um ano. O tempo estava passando e nós nos 
sentíamos “inúteis” ao ver que quase um mês tinha passado 
desde que chegamos ao país e ainda não tínhamos começado 
a trabalhar.

Depois de realizar vários procedimentos, viajar para outro 
país para terminar o processo do visto e ter esperado que 
terminassem de arrumar o lugar onde iríamos morar,  fica-
mos felizes e ansiosos por saber que, finalmente, poderíamos 
começar a trabalhar.

Lembro-me que era sexta-feira quando finalmente chega-
mos ao que seria a nossa casa. Seria em um salão abaixo da 
Igreja Adventista local, no meio de uma cultura muçulmana 
muito forte, e era para aquele lugar que nós sonhávamos em 
trazer muitas pessoas para que conheçam “a ti só, por único 
Deus  verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo 17:3).

Eu ainda estava preocupado com o “mês perdido” que tive-
mos. O tempo não volta e um mês pareceu muito tempo, para 
nós, que estaríamos lá por apenas um ano. Nós tivemos que 
começar do “zero”.

Passamos nosso primeiro sábado em uma pequena igreja 
de no máximo 8 membros, a maioria com mais de 50 anos 
de idade. E naquele sábado, novamente, apresentamos nossa 
preocupação a Deus em oração e o desejo de servi-Lo.

No dia seguinte, para nossa grande surpresa, cerca de 15 
pessoas que não eram adventistas chegaram à igreja por-
que eles ouviram, através da boca de uma menina adventista 
local, que alguns voluntários viriam para organizar momentos 
de adoração, oração e estudo da Bíblia. 

Não conseguíamos acreditar! Como pode ser que, sem falar 
com ninguém e sem fazer “nada”, Deus já tenha um grupo de 
pessoas esperando para ser guiado para a verdade. Naquele 
dia, aprendi que a missão não é tanto sobre o que podemos 
fazer, mas para ver como Deus trabalha “milagres” e permite 
que nós façamos parte disso. É por isso que eu incentivo você 
a confiar em Deus, que é quem mais está interessado em que 
as pessoas O conheçam.

Lucas Muñoz e 
Yohana Sifuentes

 Quirguistão - Ásia

Aliança 
Missionária
Aliança 

Missionária
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Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
(Mc 16:15). 

Ainda estávamos namorando quando recebemos um con-
vite para sermos missionários na África. O Jonathan estava 
terminando o quarto ano de teologia. Deus cuidou de cada 
detalhe para que conseguíssemos nos casar e irmos a São 
Tomé e Príncipe, o menor país da África.

Após 24 dias de casados chegamos cheios de expectativas 
no local mais esperado, um país cheio de desafi os e de um 
povo muito amável.
Meu esposo trabalha como pastor no distrito de BelémNeves e 
eu sirvo a Deus como secretária no único 
colégio adventista do país, que fi ca cerca de 27km de distância 
de nossa casa.

As experiências são extraordinárias, e as estamos vivendo 
intensamente. Aqui pudemos ver que a missão vai além do 
que eu pensava. Entendi que era necessário

desfazer a minha bagagem para que coisas novas fi zessem 
parte da minha vida, foi preciso me reconstruir. 

Viver em missão não é um mar de rosas. Temos nossos 
desafi os, e o mais difícil para nós foi não poder 

atender as necessidades de todas as pessoas ao nosso 
redor. Estamos vivendo aqui a melhor experiência que pode-
ríamos ter. 

Aprendemos, diariamente, que missão não é apenas sobre 
o que Deus pode fazer através de mim ou nós, mas também o 
que Ele pode realizar em mim.

Viver em missão nos faz mais dependentes de Deus, nos 
ensinou a fazer renuncias e a entregar nossa vida completa-
mente a Ele. 

Deus busca pessoas disponíveis para realizar a Sua 
missão. Deus não só tem uma missão para o Seu povo, Ele 

tem um povo para a Sua Missão.
Faça parte dessa missão onde você estiver!

Débora Fernandes
e Jonathan Rasam  

São Tomé e Príncipe - África

“A intimidade do SENHOR é para os que O temem, aos quais 
Ele dará a conhecer a Sua aliança”. Salmos 25:14

Quando aceitamos Jesus em nossas vidas passamos a ter uma aliança com Ele que 
vai muito além de somente O buscar individualmente. Nossa aliança também envolve 

participar da missão de apresentar Jesus para os demais e assim cumprir o “ide” que Ele 
confi ou que faríamos. O Senhor espera que nós honremos a aliança que fi zemos com Ele 
através da nossa entrega, que nos empenhemos em ir até aos que necessitam de nossa 
ajuda e mostremos Jesus, o Salvador. Seja para pessoas que estão perto de você ou que 
se encontram distantes, se disponibilize a apresentar-lhes o Deus que almeja fi rmar uma 

aliança com cada um de Seus fi lhos por toda Terra.

Aliança 
Missionária
Aliança 

Missionária

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org

abr / jun    2019 7



© Crédito Imagem© Crédito Imagem© Rawpixel.com

8 abr / jun    2019

Escola sabatina jovem
Atitude missional - O método de Cristo

Especial Pr. Jairo Souza – Ministério Jovem da APaC/UCB (até 2018)
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entender. Ellen White o descreve: “Unicamente o método 
de Cristo trará verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do 
povo. O Salvador Se misturava com os homens como uma 
pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia 
por eles, atendia-lhes as necessidades e conquistava-lhes 
a confiança. Ordenava então: ‘Segue-Me’”. CBV, 143. Dê 
uma olhada na metodologia de Jesus.

Ele se misturava. Os evangelhos apresentam a vida 
de Jesus em torno de pessoas. Idosos, crianças, homens e 
mulheres. Judeus, samaritanos, fariseus e publicanos, todos 
tinham sua atenção e interesse. Crentes e incrédulos eram 
igualmente atendidos. Jesus não se esquivou diante das 
multidões e não se importou com o que pensariam Dele 
ao estar sozinho com uma mulher de reputação duvidosa 
(João 4:1-30). Embora frequentasse a sinagoga (Lucas 
4:16), Ele viveu e apresentou o evangelho nas grandes e 
pequenas comunidades. Jesus era acessível.

Q uando pensamos na ideia de ser o povo 
de Deus na Terra, inevitavelmente refle-
timos a respeito de propósito. Afinal de 
contas, qual o sonho de Deus para mim? 
Para os jovens? Para a igreja? Aliás, com 

que finalidade Ele a criou? 
Comecemos por aqui então. Observe que o termo igreja, 

no original grego, é ekklesía (εκκλησία) que, numa tra-
dução livre, significa “chamado para fora”. Acontece que 
o tempo passou e nos acostumamos a ser igreja quando 
estamos dentro do edifício; como se ela fosse um castelo de 
proteção contra tudo que está além de suas fronteiras. Não 
é raro investirmos recursos e ideias em torno de interesses 
internos, quando a expectativa de Deus é que sigamos o 
exemplo de Jesus e saiamos para salvar. No sermão da 
montanha, Jesus afirmou que devemos ser o sal da Terra, 
a luz do mundo. Ele explicou que a luz não tem utilidade 
quando escondida e que o sal precisa ter sabor, senão, para 
nada vale. Era assim que Cristo vivia, ao se misturar com 
as pessoas de Seu tempo. Durante Seu ministério, Ele se 
valeu de um método simples, mas poderoso que precisamos 
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de Jesus o evangelho sobre o qual pregava, coisa que não 
viam nos líderes religiosos judeus.

Chamava as pessoas para segui-Lo. Este é o re-
sultado final do método de Cristo, o chamado para ser 
um discípulo. Observe que, antes de voltar ao Céu, Jesus 
colocou a igreja em movimento na direção daqueles que 
não O conheciam. A missão da igreja é pregar o evangelho 
e batizar pessoas de todas as nações em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:18-20; Atos 1:8). 
Todas as ações que desenvolvemos devem oportunizar às 
pessoas a chance de responderem ao chamado de Jesus.

As novas gerações estão interessadas no propósito das 
coisas. Possuem recursos intelectuais, materiais e tecnoló-
gicos que nenhuma outra geração acumulou. Quando tudo 
isso se reunir em torno dos interesses do Reino de Deus; 
 quando as ações de Cristo se reproduzirem na vida de cada 
cristão, o propósito de Jesus se cumprirá através da igreja.

O método de Cristo não é, de fato, um método em 
si mesmo. É um processo que acontece naturalmente - 
através do Espírito Santo - na vida de quem se assemelha 
ao Mestre. Alguém que entendeu que é a voz de Jesus na 
terra. Que reproduz Seu caráter através de ações sinceras, 
desinteressadas e cheias de compaixão. Uma pessoa que 
não perde a chance de compartilhar a mensagem. É assim 
que o reino de Deus se expande no mundo.

Manifestava simpatia. Uma pessoa simpática atrai 
pessoas, cria afinidades, conecta ideias e tem disposição em 
atender as demandas do outro. Este era Jesus. “Vendo ele 
as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam afli-
tas e exaustas como ovelhas que não têm pastor”, Mateus 
9:36. Um dos significados da palavra grega sumpáthea é 
“compaixão”.

Atendia-lhes as necessidades. Jesus era sensível 
às necessidades das pessoas. O reino de Deus, que Cristo 
veio apresentar e estabelecer, não se limita a aspectos 
cognitivos. Embora o ensino da doutrina seja fundamen-
tal, ele precisa ser acompanhado por atos de bondade, 
manifestações práticas do amor que é o fundamento do 
evangelho (1 Coríntios 13:1-3).

Conquistava a confiança. Jesus era uma pessoa con-
fiável e absolutamente coerente. As pessoas acreditavam 
no seu discurso. Quando ele terminou de pregar o sermão 
da montanha (Mateus 5-7), as multidões se maravilharam 
com suas doutrinas e Mateus explica a razão: “porque ele 
as ensinava como quem tem autoridade e não como os 
escribas” (Mateus 7:29). As pessoas enxergavam na vida 





© Crédito Imagem© Crédito Imagem© Crédito Imagem© Yuri Arcurs  e Rido | Fotolia

12 abr / jun    2019

ou de 
renovação?

“E há de ser que, depois derramarei 
o meu Espírito sobre toda a carne, 

e vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, os vossos velhos terão 

sonhos, os vossos jovens terão visões.” 
Joel 2:28

LOUVOR
Mais Semelhante a Jesus – CD Jovem 1994
Descansar – CD Jovem 2008
Vinde às Águas – CD Jovem 2008

Conflito de 
geração

Culto 1
© Yuri Arcurs  e Rido | Fotolia© Yuri Arcurs  e Rido | Fotolia© Yuri Arcurs  e Rido | Fotolia© Yuri Arcurs  e Rido | Fotolia

Dr. José Sérgio Miranda (Sabino) – Advogado da União Central Brasileira
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TESTEMUNHO

J osé Sérgio Miranda, conhecido na igreja pelo 
apelido de “Sabino”, tem 39 anos, é adventista 
há 22 anos e atua na União Central Brasileira, 
a sede administrativa da igreja para o estado de 
São Paulo, há 17 anos.

Ao longo desses anos foi diretor de jovens, professor e 
vice-diretor de Escola Sabatina Jovem, ancião de jovens e 
desbravadores, além de diretor de classe bíblica.

Como se pode ver, sua atuação ocorreu, predominan-
temente, em favor dos jovens das igrejas.

Sem dúvida nenhuma, o maior (e mais comum) de-
safio recebia o nome – aparentemente inocente, porém, 
altamente nocivo – de choque de gerações.

O que a Bíblia fala a respeito?

ORAÇÃO INTERCESSORA
Pouco antes do seu sacrifício, Jesus elevou uma prece a 

Deus e pediu: “Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o 
és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21)

Assim como Jesus, orem agora pela união das forças de 
sua igreja. Um idoso e um jovem podem conduzir a oração.

MENSAGEM
Apesar de o texto de Joel 2:28 trazer em primeiro plano 

a mensagem do intenso derramamento do Espírito San-
to nos últimos dias, em segundo plano revela que, neste 
período final, todas as forças da igreja estarão atuando 
unidas: jovens e velhos.

Força e sabedoria: “A glória do jovem é a sua força; e a 
beleza dos velhos são as cãs”, Provérbios 20:29.

Com o tempo passei a acreditar que “conflito de gerações” foi 
um termo criado para dar ares de “normalidade” para algo longe 
de ser normal ou aceitável. Afinal, uma igreja que se prepara para 
o fim trabalha para que as suas forças estejam sempre unidas.

Passei a crer que o que existe, na verdade, é um conflito 
de renovação de entendimento.

Em Romanos 12:2, há o seguinte conselho: “E não sede 
conformados com este mundo, mas sede transformados pe-
la renovação do vosso entendimento, para que experimen-
teis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.

Tanto os mais jovens quanto os mais velhos, por vezes, 
têm apego a conceitos que já ultrapassaram a sua utilidade 
e que hoje só servem para gerar conflito.

É comum se ouvir dos mais velhos: “no meu tempo as 
coisas eram melhores!”

Porém, a Bíblia diz: “Nunca digas: Por que foram os dias 
passados melhores do que estes? Porque não provém da 
sabedoria esta pergunta” (Eclesiastes 7:10).

Quem usa aquela frase saudosista deve se submeter à 
renovação do Espírito Santo, para substituir aquele entendi-
mento que resulta numa postura de lamento e intolerância 
com as novidades, para um entendimento que dá ânimo e 
renovado vigor para alcançar o futuro.

De fato, os melhores dias estão chegando! Ora, vem, 
Senhor Jesus!

Também é comum se ouvir dos mais jovens: “os mais 
velhos pararam no tempo! Não entendem das coisas atuais!”

Todavia, a Bíblia diz: “Tu, porém, fala o que convém à sã 
doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, 
sãos na fé, no amor, e na paciência; (...) Exorta semelhan-
temente os jovens a que sejam moderados.” (Tito 2:1-6)

Tais jovens devem se submeter à renovação do Espírito 
Santo para substituírem esse entendimento separatista, por 
um entendimento que conduz à união. O entendimento é 
a argamassa que pavimenta a estrada para o céu.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus uniu velhos e jovens  pela lei da mútua 

dependência. Os educadores da juventude devem mostrar 
altruístico interesse pelos cordeiros do rebanho, conforme 
o exemplo que Cristo deu em Sua vida.” Conselhos sobre 
Educação, 34.2.

“E os moços que se estão preparando devem respeitar os 
conselhos de seus instrutores, honrando-lhes a devoção, e 
lembrando que seus anos de labor lhes têm dado sabedoria.” 
Obreiros Evangélicos, 101.1.

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Formar um grupo com componentes mais 

velhos e mais jovens para conduzir o louvor.
TESTEMUNHO: Contar a história do testemunho e, 

se tiver algum caso semelhante na igreja, dar espaço para 
contar também.

ORAÇÃO INTERCESSORA: Formar duplas com 
parceiros de idades diferentes e orar um pelo outro.

MENSAGEM: Tentar conseguir um idoso e um jovem 
para conduzir a mensagem.
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“Levantam-se seus filhos e 
chamam-na bem-aventurada; 

seu marido também, e ele a 
louva.” Provérbios 31:28

Aquela que mora 
em meu coração

LOUVOR 
Eu Só Quero Estar Onde Estás – CD Jovem 1995
A Única Saída – CD Jovem 1996
Nos Braços de Jesus – CD Jovem 1996

Jacqueline Palheiros – Marketing de Influência/Estratégias Digitais/Inteligência Competitiva – Unasp-EC/UCB
Culto 2

TESTEMUNHO

U m jovem deve ir à frente e apre-
sentar o vídeo da música do Pe-
dro Valença para as mães – Teimo-
sia (link no bloco Mão na Massa).
Se houver tempo também é interessante 

que um filho vá à frente e conte algo especial sobre sua mãe, 
que tenha transformado sua vida espiritual.
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Dentro da igreja temos jovens cujas mães não estão 

presentes. Pelo poder de Deus oremos pelas mães afasta-
das dos caminhos do Senhor e pelas mães fiéis, que têm 
os joelhos dobrados em constante oração por seus filhos.

MENSAGEM
NARRADOR: Toda mãe é “muitas” em uma só. Ela se 

desdobra para cumprir todos os seus papéis. Seja em casa, 
no trabalho ou na igreja, faz tudo com maestria e excelência. 
Dentro dela cabem muitas mães, e hoje vamos conhecer 
o que algumas mães da Bíblia podem trazer de exemplo 
para todas as mães que temos aqui:

EVA – CORAGEM:
 Esta é a primeira mãe da humanidade. Apesar de todo 

o sofrimento que as mães sentem por causa das escolhas 
erradas dos filhos, Eva alegrou-se com o nascimento de 
Sete. Ela nos ensina o respeito da obediência a Deus na 
tarefa de trazer ao mundo os filhos.

SARA – LEALDADE:
Ela recebeu a promessa de que seria mãe de muitas 

nações. Porém, antes, precisou exercer sua fé. Foi leal a 
seu marido e a Deus aceitando ter um filho mesmo com 
idade avançada. Foi quem criou Isaque com amor e retidão.

REBECA – DETERMINAÇÃO:
Rebeca não podia ter filhos, mas, através do poder da 

oração, ela gerou gêmeos. Buscando sempre obedecer a 
Deus, tomou decisões e mudou rumos, sendo assertiva em 
sua determinação, desafiando até mesmo os costumes da 
época em que viveu.

ANA – CONSTÂNCIA:
Ana também não podia ter filhos e orou ao Senhor 

prometendo que, se Ele lhe concedesse o privilégio de ser 
mãe, ela entregaria seu filho a Ele. Ela teve sua oração res-
pondida. No tempo certo deu à luz um menino que, após 
desmamar, entregou a Deus.

ISABEL – OBEDIÊNCIA:
 Esta mulher fervorosa, que não podia ter filhos, era fiel e 

obediente. Passava seus dias servindo a Deus. Na sua velhi-
ce, um anjo apareceu e disse que ela teria um filho. Mesmo 
com a idade avançada ela o gerou e o criou para ser aquele 
que prepararia o caminho para o Messias. 

MARIA – SUBMISSÃO:
Escolhida dentre todas as outras mulheres que nasceram 

no mundo, Maria era especial, conhecedora das Escrituras 
e forte. Ao receber a visita do anjo, informando que ela ge-
raria o Salvador do mundo, ela simplesmente respondeu: 
“Eis aqui a serva do Senhor”. Ela sabia dos riscos de morte 
que a acompanhariam, porém escolheu ser obediente e 
fiel, sujeitando-se à vontade de Deus.

A inspiração e exemplo dessas mães fortalecem as mães 
de hoje.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do 

mundo, e sua maior atração deve ser a presença da mãe. 
As crianças têm natureza sensível e amorável. Facilmente 
se consegue agradar-lhes, e facilmente também se pode 
torná-las infelizes. Mediante uma disciplina suave, em 
palavras e atos, as mães conseguem unir os filhos ao seu 
coração.” - A Ciência do Bom Viver, pág. 338 .

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Crianças devem participar do louvor con-

gregacional. Ensaiar as músicas antes com elas.
TESTEMUNHO: Um jovem deve ir à frente e apresen-

tar o vídeo da música do Pedro Valença para as mães - Tei-
mosia:  https://www.youtube.com/watch?v=YVjpybyADXo 

Se houver tempo, também é interessante que um filho 
vá à frente e conte algo especial sobre sua mãe, que tenha 
transformado sua vida espiritual.

ORAÇÃO INTERCESSORA: Convide um filho e 
uma filha (um de uma mãe presente e um de uma mãe 
ausente) para fazerem duas orações pelas mães afastadas 
da igreja e pelas mães que estão na igreja.

MENSAGEM – MÃES NA BÍBLIA: Este momento é 
importante para lembrarmos de mães que são referência na 
Bíblia. Combine com as crianças para realizarem essa parte. Elas 
não precisam falar nada, apenas estar vestidas com roupas dos 
tempos bíblicos e entrar segurando uma placa com a palavra que 
caracteriza cada uma das personagens. Por exemplo: Eva pode 
estar com uma coroa de flores na cabeça e uma beca branca, na 
placa, escrito CORAGEM. O narrador então lê o texto enquanto 
cada criança entra e fica na frente até todas entrarem:

Eva - CORAGEM
Sara - LEALDADE
Rebeca - DETERMINAÇÃO
Ana - CONSTÂNCIA
Isabel - OBEDIÊNCIA
Maria -  SUBMISSÃO
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“Entrem por suas portas com ações 
de graças, e em seus átrios, com louvor; 

deem-lhe graças e bendigam o seu 
nome. Pois o Senhor é bom e o seu 
amor leal é eterno; a sua fidelidade 

permanece por todas as gerações.” 
Salmos 100:4-5

Faz diferença onde adorar?

LOUVOR
Que Bom é Estar Aqui - CD Jovem 1997
Venho em Tua Presença - CD Jovem 2000
Em Tua Casa - CD Jovem 2003

Zênia Moura – Secretária do Ministério Jovem da UCB (2003-2018)
Culto 3
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TESTEMUNHO

A maior parte da Namíbia é formada de sava-
nas áridas e desertos. No nordeste desse país 
chove pouco e algumas árvores e arbustos 
conseguem crescer, mas ainda assim o clima 
é seco. Essa é a terra do povo himba, que 

se ocupa de criar gado, ovelhas e cabras, além de cultivar 
milho, abóbora e melão.

Os himbas estão se mudando constantemente, por 
isso, as casas são simples, feitas com barro e palha. Esse 
povo não tem igreja onde possa adorar. Então, os adora-
dores se reúnem embaixo da mopane - essa não é uma 
árvore grande, mas oferece sombra que ameniza o calor. 
Mesmo não sendo uma igreja de verdade, para eles esse 
local de adoração embaixo da árvore é especial. Certo dia, 
as crianças decidiram tornar a igreja-árvore mais bonita. 
Limparam o local tirando ramos e pedras, varreram folhas 
e galhos. Juntaram pedras grandes e as colocaram orde-
nadamente, formando um grande círculo para definir o 
limite da igreja. Elas esperaram ansiosas o momento de 
mostrar aos missionários sua linda igreja. (Informativo 
Missionário - 3º trimestre 2012)

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos em favor de todos os que adoram ao Senhor, 

não importa qual seja o local de adoração.

MENSAGEM
Estilos adventistas de culto
1. O culto adventista é transcultural. Cristo e 

o evangelho eterno transcendem à cultura. Se bem que a 
mensagem cristã seja pregada dentro de um cenário cul-
tural, ela precisa suplantá-lo e transcender as limitações 
da cultura. O evangelho é eterno; a cultura, porém, está 
ligada ao tempo. O evangelho é “ecumênico”, isto é, deve 
alcançar o mundo todo.

2. O culto adventista é contracultural. Isso signi-
fica que ele não deve conformar-se ao mundo, mas transfor-
mar os adoradores e sua cultura. Embora o culto não seja 
necessariamente anticultural, precisamos reconhecer que 
há componentes da cultura que são contrários às normas 
e missão cristãs, e, portanto, devem ser rejeitados. Se for 
esse o caso, a igreja e seu culto devem declarar-se contrários 
a certas práticas culturais e proclamar um chamado para 
“sair” da Babilônia cultural.

3. O culto adventista é intercultural. O cristianis-
mo não pode ser limitado a uma única expressão cultural, a 
uma única nação, a um grupo étnico, ou a uma única língua. 
É contraproducente referir-se à igreja como “americana”, 
“suburbana”, “latina” ou qualquer outro adjetivo limitante. 
A cultura está restrita ao espaço, mas o evangelho no culto 
desconhece longitude e latitude.

4. O culto adventista é multicultural. Mesmo 
em seu ambiente local, a igreja não precisa ser identificada 
com uma dada cultura, linguagem ou extrato econômico 
da sociedade. A igreja precisa ser multicultural e prover 
um culto que sirva a culturas variadas. Quanto melhor a 
igreja realizar esse papel, tanto mais eficaz será seu alcance 
evangelístico e de serviço. Afinal de contas, o próprio Se-
nhor da igreja enfatizou que ela haveria de ser “uma casa 
de oração para todos os povos”, Isaías 56:7.

Fonte: Revista Diálogo

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A palavra proferida com espírito de amor faz neles 

impressão duradoura. Com que cuidado, pois, devem ser 
dirigidas essas reuniões! As palavras proferidas devem 
sê-lo com autoridade, para que o Espírito Santo com elas 
impressione as mentes. O orador que é guiado pelo Espírito 
de Deus tem uma sagrada dignidade, e suas palavras são 
um cheiro de vida para vida. Não sejam introduzidas nos 
discursos ilustrações nem anedotas impróprias. Sejam para 
a edificação dos ouvintes as palavras proferidas.” Evange-
lismo, pp. 207 e 208.

MÃO NA MASSA
LOUVOR: O louvor precisa ser bem animado e mo-

tivador. Os dirigentes precisam demonstrar a alegria de 
cantar e de estar na presença de Deus.

TESTEMUNHO: Alguém deve apresentar o teste-
munho e, se puder, deve apresentar também um vídeo 
que ilustre a história.

ORAÇÃO INTERCESSORA: Duas pessoas devem 
dirigir a oração intercessora. Devem interceder pelos que 
têm boas condições para adorar ao Senhor e também pelos 
que têm dificuldades em seus pontos de adoração.

MENSAGEM: Se possível, seria interessante que os 
jovens fizessem demonstrações em mímica, de formas 
diferenciadas de adoração entre cada parte da mensagem.





Líder, entre em contato com o Ministério Jovem de 
seu Campo, para que você e seus jovens tenham em suas mãos 
este guia de desenvolvimento integral. O objetivo principal é ajudar 
cada jovem a crescer como cristão e orientar sobre a administração 
fi nanceira, tornando os eternos princípios que modelaram a vida de José 
uma prática habitual.

Este conteúdo pode ser trabalhado de várias maneiras:

Semana Jovem: Os oito temas propostos para essa semana especial poderão ser 
apresentados de sábado a sábado em sua igreja.

Retiro Espiritual: Separe um fi nal de semana com os jovens de sua igreja ou distrito e faça um retiro 
onde a temática principal sejam os Valores de José. Providencie a apostila para cada participante e 
prepare uma programação especial.

Culto Jovem: O material adaptado na forma de oito temas para o Culto Jovem será 
publicado na revista Ação Jovem do terceiro e quarto trimestre de 2019. Com isso, a 
igreja poderá realizar uma série sobre os Valores de José.

Para mais informações e para baixar todos os materiais relacionados 
acesse:

valoresdejose.org
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“Felizes os que lavam suas 
roupas para terem o direito 
de comer da fruta da árvore 

da vida e para poderem entrar 
pelos portões da cidade. 

Mas fora da cidade estão 
os viciados e os feiticeiros, 

os imorais, os assassinos, 
os que adoram ídolos e os 
mentirosos em palavras e 

atos.” Apocalipse 22:14-15
LOUVOR
Na Direção de Deus - CD Jovem 1997
Vaso de Honra/Renova-me - CD Jovem 1999
Você me Pertence - CD Jovem 2002

Por que não? 
É só uma 

mentirinha

Pr. Ronaldo Arco – Ministério Jovem da UCB
Culto 4
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TESTEMUNHO

N este momento do testemunho é útil re-
corrermos à Bíblia, onde encontramos 
uma história desastrosa que envolve uma 
mentira. Este relato encontra-se em Atos 
dos Apóstolos, capítulo 5.

Um dia, Ananias e Safira decidiram vender uma 
propriedade que tinham e guardar uma parte do lucro. 
Com o consentimento da esposa, Ananias levou o resto 
do dinheiro aos apóstolos, mas, mentiu dizendo que 
estava entregando tudo o que havia recebido pela 
propriedade. Porém, Deus revelou a mentira a Pedro.

Pedro repreendeu Ananias por ter mentido. O dinhei-
ro era dele e ele poderia ter feito qualquer coisa com ele. 
Ananias não tinha a obrigação de dar o dinheiro todo à 
igreja. Ele não precisava mentir.

Assim que ouviu a repreensão, Ananias caiu 
morto! Seu corpo foi retirado e sepultado. Três horas 
depois, Safira chegou, sem saber que o marido estava morto. 
Pedro lhe perguntou se o dinheiro que tinham dado era 
o preço todo da propriedade e Safira respondeu que sim.
Pedro repreendeu Safira por ter mentido com seu marido 
e a informou que Ananias estava morto. Pedro contou a 
Safira que as mesmas pessoas que tinham acabado de 
sepultar seu marido também a iriam sepultar. Nesse mo-
mento Safira também caiu morta! Por causa desse 
acontecimento, todos ficaram com grande temor de Deus.

A mentira custou caro para o casal. Ainda hoje, mentiras 
custam caro para muita gente.

Após este relato, chame à frente um membro da igreja, 
previamente escolhido, que conte a todos os presentes uma 
história que envolva alguma mentira e que tenha tido um 
final desagradável para os envolvidos. O objetivo é mostrar 
que o hábito de mentir é danoso e não deve ser parte da 
vida de um cristão.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Um jovem deve orar pedindo que Deus ajude as pessoas 

a vencerem o hábito de mentir.

MENSAGEM
“Os mentirosos não entrarão no céu” são palavras de 

Deus. A advertência retirada da Bíblia precisa ser levada 
a sério e provocar mudanças de atitudes. O ser humano 
parece encontrar dificuldade em lidar com a verdade. Por 

que será tão difícil encarar a verdade de frente? Verdade 
dói? Às vezes, sim, contudo, ainda é preferível a dor da 
verdade ao anestésico temporário da mentira.

MAS, O QUE É MENTIRA?
Mentira é o oposto da verdade. Uma pequena distorção 

da verdade, foi o recurso que Satanás usou no Éden (Gn. 3:4). 
A mentira sempre se instala onde houver falha da verdade.

NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO CONTRA 
O TEU PRÓXIMO.

Compartilhar notícias falsas pelas redes sociais também 
é mentir. A divulgação de fake news nas redes sociais pode 
gerar consequências terríveis. O problema se tornou tão 
grande que a empresa WhatsApp decidiu alterar o padrão de 
redirecionamento de mensagens no mundo todo, reduzindo 
a velocidade de disseminação de mensagens falsas e nocivas.

ONDE BUSCAR A VERDADE?
Vamos à fonte da verdade: “As tuas palavras são em tudo 

verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos 
dura sempre”, Salmos 119:160. Quando você se dispuser a 
pautar sua vida pela palavra de Deus, você vai compreender 
que a mentira não nasce nos lábios, ela vem do coração.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Existe um poder vivo na verdade, e o Espírito Santo 

é o instrumento que abre o entendimento humano para 
a verdade. [...]. Fazei que as pessoas por quem trabalhais 
entendam que se trata da verdade divina. Pregai a Jesus 
Cristo e Ele crucificado. Isto fará frente às mentiras de 
Satanás.” Evangelismo, pág. 169  

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Uma equipe de louvor deve conduzir esse 

momento.
TESTEMUNHO: Fazer o relato da história de Ananias e 

Safira (pode ser com encenação, se desejar). Após este relato, 
chame à frente um membro da igreja, previamente escolhido, 
que conte a todos uma história que envolva alguma mentira 
e que tenha tido um final desagradável para os envolvidos. 

ORAÇÃO INTERCESSORA: Um jovem deve inter-
ceder por toda igreja. Ele deve orar para que todos vençam 
o hábito de mentir.

MENSAGEM: Como ela está dividida em quatro tópi-
cos, então quatro jovens podem participar desse momento 
do culto, com um ensaio prévio.
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“Já estou 
crucificado com 

Cristo; e vivo, não 
mais eu, mas Cristo 

vive em mim; e a 
vida que agora vivo 
na carne, vivo-a na 
fé no filho de Deus, 

o qual me amou, 
e se entregou a si 
mesmo por mim.” 

Gálatas 2:20

Rota 220 - caminho 
para a vida

LOUVOR
Não Mais Eu – CD Celebra SP 2017
Sou de Jesus – CD Jovem 2006
Ao Olhar para a Cruz – DVD Adoradores 1

Pr. Jimys Isacksson – Ministério Jovem – ANPa/UNB
Culto 5
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TESTEMUNHO

M aurício era um jovem de 16 anos que 
não queria saber de igreja e das coisas 
da Bíblia. Mas a mudança de vida de seu 
irmão Alexandre, que havia aceitado a 
Jesus e foi batizado na Igreja Adventis-

ta, provocou curiosidade nele. Maurício começou a fazer 
um estudo bíblico por conta própria. A medida que ele 
conhecia mais sobre Jesus, sua vida foi sendo modificada. 
Ele foi batizado, e quase que imediatamente começou a 
compartilhar com os amigos da escola as descobertas que 
ele estava fazendo na Palavra de Deus. Ele foi crucificando 
pouco a pouco muitas coisas e práticas que faziam parte 
de sua vida. Ele se tornou professor de classe bíblica e já 
conduziu vários amigos aos pés de Jesus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Escolha um amigo de oração (em dupla) aproveite esse 

momento para pedir que Deus lhe dê forças para crucificar 
tudo que tem atrapalhado sua vida espiritual, para que 
você faça morrer a natureza carnal e que sua vida seja um 
reflexo da vida de Jesus.

MENSAGEM
Na vida só há dois caminhos que levam a destinos opos-

tos: vida eterna ou destruição eterna. Cristo nos convida a 
escolher o caminho para a vida, apesar de não ser o mais 
fácil por envolver renúncias e mudanças radicais.

Paulo resumiu essa experiência da seguinte forma: “Já 
estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé 
no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo 
por mim”, Gálatas 2:20 - podemos chamar de ROTA 220, 
o caminho para a vida!

Esse é o segredo da vida cristã, uma ligação tão íntima e 
intensa com Jesus, que nossa vida será um reflexo da vida 
dEle. Quando você começa a percorrer essa rota, a bússola 
da sua vida passa a ser orientada por Cristo. Essa jornada 
começa com você morrendo dia a dia para o pecado, para 
viver para Deus. Apesar de morto para algumas coisas, você 
está bem vivo para outras. Quando a vida de Cristo está 
fluindo para a nossa, passamos a entender o que é a vida 
em abundância (Jo 10:10) que Ele prometeu, passamos a ter 

um intenso desejo de ajudar outros a seguir ligados no 220.
Quando falamos em ligados no 220, provavelmente 

lembramos de energia elétrica em alta voltagem. A ROTA 
220 é o desafio de viver tão ligados a Jesus, que possamos 
dizer como Paulo disse em Gálatas 2:20: “Já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim”.

Algumas dicas importantes para seguir firme no cami-
nho para a vida, ligados no 220.

1.  “A vereda dos justos é como a luz da aurora (...) vai 
brilhando mais e mais (...)” (Prov. 4:18). O cresci-
mento não é instantâneo, mas é constante, não pare 
de crescer em Cristo, avance para frente e para o alto 
todos os dias.

2.  “Se alguém está em Cristo é nova criatura” (2 Co 
5:17). Não dá para continuar com as antigas práticas 
e costumes da velha criatura, tem que haver mudança.

3.  “Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar 
como ele” (1Jo 2:6). Quem anda com Cristo vai pos-
suir as características de Cristo.

4.  “Sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15:5). Esse é o 
segredo para uma vida cristã bem-sucedida. É por 
isso que Cristo precisa viver em nós. Estar ligado no 
220 é estar ligado à fonte de vida e energia eternas. 
Viva essa experiência extraordinária e boa viagem 
na ROTA 220 - o caminho para a vida.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O cristão verdadeiro mantém abertas as janelas da 

alma rumo ao Céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua 
vontade se conforma com a vontade de Cristo. Seu mais 
elevado desejo é tornar-se mais e mais semelhante a Cris-
to, para que possa dizer, com Paulo: “Já estou crucificado 
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim” 
(Gal. 2:20) ” The Review and Herald, 16 de maio de 1907.

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Leve um grupo jovem para realizar o mo-

mento de louvor.
TESTEMUNHO: Convide um jovem para encenar 

o momento do testemunho. Ele deve contar a história de 
Maurício como se fosse ele.

ORAÇÃO INTERCESSORA: Duplas de oração de-
vem ser formadas para esse momento especial.

MENSAGEM: Para ilustrar use materiais que deem 
a ideia de uma estrada para mostrar que a vida do cristão 
deve estar ligada a Jesus e sempre em progresso, para 
frente e para o alto.
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“Vocês foram comprados por alto 
preço. Portanto, glorifiquem a Deus 
com o corpo de vocês.” 1 Co 6:20

Dia mundial sem tabaco

LOUVOR
Maravilhas - CD Jovem 2013
Nasce em Mim - CD Jovem 2010
Fiel a Toda Prova - CD Jovem 2005

Culto 6
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Pr. Lucas Carvalho da Silva – Ministério Jovem da Associação Sul do Pará/UNB
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TESTEMUNHO

F oi na década de 1960 que os médicos J. Wayne 
McFarland e J. Elman Folkenberg, da Universidade 
Temple, na Filadélfia (EUA), criaram o Five Days 
Plan (Plano de Cinco Dias), um programa cujo 
objetivo era ajudar fumantes a deixar o vício em 

cinco dias. A dupla ofereceu seu primeiro seminário de cessação 
tabágica em Taunton, Massachusetts (EUA) em 1960. Dois 
anos depois, lançaram um livro com o “Plano de Cinco Dias 
para Parar de Fumar”. O material pretendia ser um suporte para 
que pastores e profissionais de saúde oferecessem o curso em 
comunidades por todo o país. Foi uma grande contribuição para 
a sociedade, já que naquele tempo, por incrível que pareça, fumar 
era prescrito para problemas respiratórios. Esses dois jovens 
salvaram milhares de vida, e hoje podemos fazer o mesmo.

O Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de 
maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial de 
Saúde. O tabagismo faz mais de 6 milhões de vítimas por 
ano e 600 mil são fumantes passivos (pessoas que não 
fumam, mas convivem com fumantes).

ORAÇÃO INTERCESSORA
Vamos orar por nossos amigos e familiares que estão 

presos em algum tipo de vício. Peçamos a Deus para con-
ceder força para eles vencerem, e sabedoria para nós a fim 
de ajudá-los a vencer.

MENSAGEM
“E Daniel propôs no seu coração não se contaminar 

com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que 
ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe 
permitisse não se contaminar” - Dn1:8.

Jovens na Babilônia
É bem verdade que tanto na igreja como fora dela, 

em comunidades não religiosas, quando queremos nos 
referir a uma confusão ou a pessoas que estão vivendo 
sem qualquer princípio ético, moral ou religioso usamos 
a expressão “Babilônia” ou a frase “Este lugar está uma 
verdadeira Babilônia”.

Daniel na Babilônia
Se você concorda comigo que este mundo está 

uma verdadeira Babilônia então temos que olhar na 
Bíblia a vida do jovem Daniel, pois ele viveu nessa 
confusão sem compartilhar dos maus hábitos e dos 
pecados de Babilônia.

Primeira atitude de Daniel: firmeza de cará-
ter (Dn1:8)

Daniel decidiu firmemente não ceder ao convite para 
participar de qualquer coisa que pudesse destruir ou en-
fraquecer o santuário do Espírito Santo (o corpo).

Segunda atitude: religião de coração (Dn 1:8)
A religião de Daniel não era apenas uma religião de 

cabeça; era de coração (Pv. 4:23). Ele colocou no coração 
que não iria se envolver com maus hábitos. Costumes, 
modas ou pressão social não significavam nada. A palavra 
de Deus significava tudo.

Você na Babilônia
Não foi fácil para Daniel e tenho certeza que não é fácil 

para você. Em nossos dias as drogas, tabaco e álcool são 
apresentados como forma de socialização, moda e símbolo de 
ostentação. Não há drogas inofensivas, o que se faz hoje por 
curiosidade ou desafio, ou num espírito de companheirismo, 
amanhã se fará por hábito e dependência. Nesse terreno es-
corregadio, o melhor momento de parar é antes de começar. 
Aqueles que caíram nessa armadilha podem buscar ajuda 
com familiares, médicos, psicólogos e pastores, mas nunca 
devem deixar de buscar ajuda em Deus através da oração.

O segredo da vitória de Daniel foi “Bíblia no coração, 
joelho no chão e mãos na pregação”. Lembre-se: o Deus de 
Daniel está hoje à sua disposição. Leia Tiago 4:7.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O fumo é um veneno da mais enganosa e maligna es-

pécie, tendo uma excitante e então paralisante influência 
sobre os nervos do corpo. É por tudo mais perigoso porque 
seus efeitos sobre o sistema são bem devagar, e à princípio 
raramente percebidos. Multidões têm caído vítimas de sua 
influência venenosa” CS 84 - Spiritual Gifts, vol. 4, pg. 128. 

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Um grupo de louvor é sempre a melhor 

opção para este momento.
TESTEMUNHO: Após a apresentação da história de 

criação do Plano de Parar de Fumar em Cinco Dias, convide 
alguém que venceu o vício através desse projeto para dar 
seu testemunho.

ORAÇÃO INTERCESSORA: Faça um momento de 
oração em grupo. Orem pelas pessoas que estão lutando 
com seus vícios, com destaque para o vício do fumo.

v
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“Então o Senhor fez uma 
pergunta: ’Quem será o 

mensageiro que Eu vou enviar 
ao meu povo? Quem irá?’ E 
eu respondi: ‘Eu irei, Senhor. 

Mande-me!’.” Isaías 6:8

LOUVOR
A Colheita – CD Jovem 2003
Sal da Terra – CD Jovem 2006
Mensageiro – CD Jovem 2006

Para o que 
der e vier

Pr. João Victor da Silva Oliveira – Distrital no Oeste do Pará/UNB
Culto 7
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TESTEMUNHO

E m 2014, enquanto pastoreava o distrito de 
Óbidos/PA, o projeto Um Ano em Missão es-
tava no seu estágio de testes na União Norte 
Brasileira. A proposta era que cada Associação/
Missão enviasse um representante. 

Na Igreja do bairro Bela Vista havia uma jovem chama-
da Jéssica, que sonhava em se engajar em um programa 
de voluntariado. 

Quando a UNB promoveu o treinamento para o Ser-
viço Voluntário Adventista na Faculdade Adventista da 
Amazônia, logo pensei na Jéssica. Mas como enviá-la re-
presentando o distrito sem recursos financeiros? Conversei 
com ela e tivemos a ideia de reunir a liderança das igrejas 
na cidade e dividir o valor da hospedagem, alimentação e 
passagens. “Será um investimento”, pensamos. Mas, Jessica 
não voltou mais. De lá mesmo ela foi inscrita no SVA e fez 
parte do Um Ano em Missão/UNB. Depois liderou equipes 
no Pará, casou-se e teve a vida transformada pelo projeto. 
Jessica é um exemplo contagiante para outros jovens da-
quela cidade e o retorno do investimento tem sido muito 
maior do que se esperava.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos para que o Senhor desperte em nós o espírito 

voluntário de servir: pelos motivos corretos, onde eu estiver 
e primariamente por amor.

MENSAGEM
Ler Isaías 6:8.
Pesquisa realizada pelo IBGE e publicada pelo site da 

Revista Época Negócios (http://epocanegocios.globo.com) 
em abril de 2018, relata que 6,5 milhões de pessoas exer-
ceram algum tipo de trabalho voluntário em 2017. Esse 
grupo corresponde a 3,9% da população de 14 anos de 
idade ou mais do país.

Independentemente de pesquisas, vemos que o volun-
tariado cresceu. Valoriza-se muito mais as demonstrações 
públicas ou de ajuda ao próximo do que em tempos atrás. O 
que parece ser um paradoxo pode ser explicado. Paradoxo 
porque enquanto a crueldade e desinteresse pelo próximo 
aumentam (Mateus 24), temos um crescimento conside-
rável no serviço voluntário e humanitário. A maioria das 
entrevistas com voluntários constatam os mesmos motivos 
de se engajar no voluntariado: suprir uma necessidade não 

atendida pelo governo; se sentir bem; conhecer muita gente; 
ver o processo do desenvolvimento do ambiente e pessoas 
auxiliadas e chance de ajudar, uma vez que já fui ajudado. 
Mas, esses não deveriam ser os motivos principais que 
pautam nosso desejo de sermos voluntários.

Claro que ajudar traz bem-estar ao voluntário. Mas há 
um motivo mais nobre e motivador no texto de João 13:34 
e 35: “Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns 
aos outros; assim como eu vos amei a vós, que também vós 
vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros ”. O mo-
tivo mais nobre para o voluntariado sempre será o amor! 

O primeiro motivo para voluntariar-me é o amor. O 
texto ainda propõe que esse é um novo mandamento 
dado por Jesus aos seus discípulos. Como discípulos mo-
dernos, temos de cumpri-lo hoje muito mais! A palavra 
mandamento (entole, no grego) usada no texto de João 
é a mesma quando são mencionados os Dez Mandamen-
tos. Sendo assim, o segundo motivo para voluntariar-me 
é por ser um mandamento de Cristo. E amor gera amor! 
Voluntariar-me ajudando alguém também inspira, motiva 
e contagia mais pessoas a fazerem o mesmo.

Olhe ao seu redor e veja as necessidades. Agora olhe 
para suas mãos e veja quantos talentos Deus lhe deu para 
ser uma extensão do Seu amor aos outros. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os jovens são a esperança para a obra missionária” - 

Fundamentos da Educação Cristã, p. 320.
“Todo verdadeiro discípulo nasce para o reino de Deus 

como um missionário” - Serviço Cristão, p. 7. 

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Cantem de coração estimulando o espírito 

missionário e o desejo de salvar.
TESTEMUNHO: Use o testemunho sugerido, ou 

outro do canal do YouTube “OYiM UCoB”.
ORAÇÃO INTERCESSORA: Como são três motivos 

de oração, o ideal é convocar a igreja para orar em grupos 
de três pessoas para que cada um ore por um motivo.

MENSAGEM: Para potencializar a mensagem, pre-
pare uma mesa na recepção da igreja para fazer um pré-
-cadastro para o Serviço Voluntário Adventista ou Um 
Ano em Missão.
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“Vi outro anjo voando pelo 
meio do céu, tendo um evangelho 

eterno para pregar aos que se 
assentam sobre a terra, [...].” 

(Apocalipse 14:6-7)

Movidos por uma esperança

LOUVOR
Somos Tuas Mãos - Música tema 2019
Geração Esperança - CD Jovem 2010
Mensageiro – CD Jovem 2006

Pr. Janio Sousa – Ministério Jovem da MSMa/UNB
Culto 8
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TESTEMUNHO

E ra uma manhã de sábado, quando Janilete Bor-
ges saía desesperada rumo à maternidade com 
uma das filhas prestes a ter um bebê. No meio 
daquela confusão, ela recebeu o livro “Esperança 
Viva”, no dia do Impacto Esperança 2016.

Jane, como é mais conhecida, começou a ler o livro e 
deparar-se com textos até então nunca estudados e que 
iam contra aquilo que havia aprendido e praticado há anos. 

A servidora pública de 56 anos era evangélica há sete, e 
liderava um grupo de mulheres que se reuniam semanal-
mente para orar e estudar a Bíblia. Ela resolveu comparar 
os textos marcados no livro e estudar à luz de sua própria 
Bíblia. Com o passar do tempo, ela passou a aceitar como 
verdade aquilo que estava estudando e contou às suas li-
deradas o que estava aprendendo, especialmente sobre o 
sábado e o regime de saúde. “Eu disse que havia encontrado 
um novo caminho. Quem quisesse me acompanhar seria 
muito bem-vinda. Maria de Fátima veio comigo”, relembra.

Jane fez um estudo bíblico com o casal que a presenteou 
com o livro. Ela passou a frequentar a Igreja Adventista e foi 
batizada, juntamente com a amiga Maria de Fátima Rodrigues.

ORAÇÃO INTERCESSORA
A oração deve ser para que as famílias ou pessoas que 

receberam o livro sejam impactadas pelo seu conteúdo.

MENSAGEM
Já estamos na 12ª edição do Impacto Esperança! Foram mais 

de 200 milhões de livros distribuídos e milhares de vidas foram 
e estão sendo transformadas. Deus mostrou, por meio de Ellen 
White, a importância das páginas impressas no cumprimento 
da missão: “Que todo crente espalhe largamente folhetos e livros 
que contenham a mensagem para este tempo” (SW, 5/1/1904). 
Em cada Impacto Esperança podemos ver pontos em comum:

1 - Todos falam de esperança.
A promessa da volta de Jesus é mencionada mais de 

300 vezes no Novo Testamento. Esta mensagem deve ser 
proclamada com urgência para cada “nação, tribo, língua 
e povo” (Apoc. 14:6). 

2 - Todos os membros da igreja se envolvem 
na distribuição dos livros.

Vemos um exército se levantando para proclamar a men-
sagem do advento. Todos com um só objetivo e uma só mis-
são que é cumprir a grande comissão de Mateus 28:18-20.

3 - O IMPACTO ESPERANÇA nos faz lembrar 
que temos uma missão.

O Dr. Ozeas Moura nos apresenta pelo menos dez 
razões, à luz da Bíblia, para pregarmos o evangelho. Dentre 
elas, aqui estão 4:
a)  Cristo ordenou. “Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28:19).

b)  O Evangelho apresenta um correto conceito 
sobre Deus. “Aquele que não ama não conhece a Deus, 
pois Deus é amor” (1 Jo 4:8).

c)  A pregação prepara o mundo para o fim: “E será 
pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para 
testemunho a todas as nações. Então, virá o fim” (Mt 
24:14).

d)  A pregação é a regra pela qual as pessoas co-
nhecem o plano da salvação e podem ser sal-
vas: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 
tenho ordenado. [...]” (Mt 28:19, 20).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“As revistas e os livros são o meio de o Senhor conservar a 

mensagem para este tempo continuamente perante o povo. As 
publicações farão muito maior obra iluminando e confirmando 
almas na verdade do que a que pode ser cumprida unicamente 
pelo ministério da palavra. [...]. O mesmo ministério de anjos 
que auxilia a obra do pastor, acompanha os livros que contêm 
a verdade” (Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 534).

MÃO NA MASSA
LOUVOR: Um grupo de louvor deve animar os mem-

bros a cantar sobre seu compromisso com a missão.
ORAÇÃO INTERCESSORA: Dividir a igreja em 

grupos e orar, em especial, pelas pessoas ou famílias que 
receberam e ainda vão receber o livro do Impacto Esperança.

TESTEMUNHO: Uma mulher deve contar a histó-
ria de Jane como se fosse ela própria ou então apresente 
o vídeo desse testemunho (acesse o link:  https://goo.
gl/1daJno ).

MENSAGEM: Escolha 12 jovens e cada um deve en-
trar tendo em mãos um exemplar do livro distribuído 
pelo Impacto Esperança, ao longo de 11 anos. Enquanto 
a música “Mensageiro” estiver sendo cantada, eles entram 
em fila e se posicionam à frente. Quando a música estiver 
acabando eles devem sair lentamente.




