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E la era jovem e bonita. Não passava desapercebi-
da em nenhum círculo e agora estava prestes a 
ser escolhida como a rainha principal do maior 
império do mundo na época. Estamos falando 
de Ester. Deus estava preparando essa moça 

para ministrar aos judeus no Império Persa. Mas houve 
algumas decisões que Ester teve que tomar que fizeram 
toda a diferença na vida dela e, por consequência, na vida 
de todo um povo. 

DICAS NA TOMADA DE BOAS DECISÕES: 
1.  Ouça os mais experientes, pais, parentes próxi-

mos, líder espiritual. Eles querem o melhor, assim 
como Mardoqueu queria o melhor para sua prima 
(Ester 2:20).

2.  Coloque Deus em primeiro lugar em qualquer de-
cisão, seja pequena seja grande. Ester jejuou e orou 
para que Deus a guiasse em uma tremenda decisão 
(Ester 4:16).

3.  Exerça sua fidelidade a toda prova, mesmo que a de-
cisão implique muitas vezes no risco de sua própria 
vida. O princípio deve sempre pesar mais que a prefe-
rência ou o gosto na tomada de decisões (Ester 7:3,4).

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

4.  Use seus dons e habilidades para benefício do outro. 
Ajudando na salvação dos outros, você estará se 
salvando também (Ester 8:5,6).

5.  Quando você conhece o tamanho de seu Deus, en-
tende que não haverá prova tão difícil ou momento 
tão complexo em que Deus não estará a seu lado. 

Por incrível que pareça, o nome de Deus não aparece 
nenhuma vez no livro, mas as atitudes, palavras e decisões 
de Ester falaram muito forte a quem ela pertencia e servia. 

“Deus está sempre preparando seus heróis” (A.B. Simp-
son). Deus preparou uma heroína para um tempo especial 
e também quer que sejamos preparados por Ele para que, 
ao tomarmos decisões importantes, o princípio pese mais 
do  que as preferências.

Ester/Hadassa, que significa estrela, honrou seu nome e, 
no meio de momentos escuros, brilhou com um caráter dis-
tinto. Você nasceu para brilhar. Siga o exemplo da jovem Ester 
e coloque Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões.

Um abraço e, sempre, Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA 

Tomando boas 
decisões 
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ABRIL 
Os jovens devem ter um envolvimento direto em todos os grandes projetos da igreja. 

Como sempre, estaremos ativos na Semana Santa, que será dos dias 4 a 11, com o tema 
Amor escrito com sangue. Este ano, usaremos o mesmo tema que foi utilizado 50 
anos atrás, quando tudo começou. Teremos uma série de lindos testemunhos e apelos 
diários para os convidados tomarem sua decisão por Cristo. Aproveite esta oportunida-
de para motivar nossa juventude a participar do programa de Semana Santa e, unida, 
salvar e servir. 

MAIO
Mês do Impacto Esperança, mês da mobilização em massa, mês de distribuir o 

livro missionário, mês em que a juventude não fica de fora quando falamos sobre com-
partilhar esperança. O livro missionário de 2020, de autoria do Pr. Luís Gonçalves e do Pr. 
Diogo Cavalcanti, enfatiza a verdade sobre a volta de Jesus. Reúna sua galera e participe, 
primeiro, investindo recursos para comprar e, segundo, distribuindo essa literatura que, 
sem dúvidas, será um contato importante com muitas pessoas que precisam de Jesus, a 
Maior Esperança. Anote aí: 31 de maio – Impacto Esperança.

JUNHO
O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado no dia 14. Mais uma vez, os jovens 

adventistas sairão para testemunhar o que Cristo já fez por nós e, com este ato de amor, 
doarão vida para os que mais precisam. Este ano, enfatizaremos a nova campanha: Seja 
um herói, doe sangue. Esta é uma oportunidade de falar para as pessoas não só por 
meio da doação, mas também com a mensagem de Jesus, o verdadeiro Herói da história. 
Acesse o site vidaporvidas.com e baixe os vídeos e os materiais promocionais. 

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 a fundo o projeto e 
como envolver seus jovens nessa super missão. Informe-se com seu Campo sobre como 
registrar a equipe e contratar o seguro anual para os Calebes no S-JA. Vamos participar 
ativamente do maior resgate da história: a Operação 2020 – Tudo por Ele.

Desafios
trimestredo



Eu a conheci dois dias após desembarcar no Quir-
guistão. Ela fi zera amizade com todos os grupos 
de voluntários que chegavam a cada ano, e eu era 
parte do terceiro ou quarto grupo. Ela tinha gran-
des expectativas em relação a mim e me esperava 
ansiosamente para continuar as aulas de inglês.

Em 2018, foi iniciado na comunidade o clube de 
espanhol. Nurjan, querendo expandir seus conhe-
cimentos em idiomas, ingressou na turma. Ali, a 
amizade entre nós e as outras voluntárias do grupo 
cresceu. Começamos a nos reunir com frequência 
fora das aulas, e ela passou a se exercitar conosco 
para fortalecer suas pernas. Entre risos e atividades, 
contávamos sobre nosso Deus e sobre como Ele Se 
importa conosco da mesma forma que Se importa 
com as outras pessoas (na cultura mulçumana, as 
mulheres são consideradas inferiores aos homens).

Um dia, após uma aula do clube de espanhol, 
convidamos uma aluna cristã para estudar a Bíblia. 
Ao ouvir nossa conversa, Nurjan perguntou se tam-
bém poderia estudar conosco. Olhei para a outra 
voluntária, nós duas sentíamos a mesma coisa: 
medo e insegurança.

Nurjan era o seu nome. Signifi ca “luz angelical”. Ela nasceu com uma 
anormalidade nas pernas chamada genu valgo, caracterizada pela 
aproximação dos joelhos, baixo desenvolvimento muscular e séria 

difi culdade para caminhar. Apesar de haver possibilidade de correção do problema durante a infância, 
a pouca informação na área da saúde no país e a baixa condição econômica de sua família impediram 
Nurjan de realizar um tratamento. No entanto, ela nunca deixou de ser ativa e otimista.

Micaela Dauria, voluntária

Micaela e Nurjan (à direita) são um 
exemplo de como laços de amizade 

fazem a diferença na caminhada a Cristo.

Frutos da 
MissãoMissão

“E não nos cansemos de fazer o 
bem, pois no tempo próprio 

colheremos...” (Gálatas 6:9).
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Acontece que estávamos estudando o livro de 
João, que fala da vida de Cristo. Os muçulmanos 
acreditam em Jesus (Isa al Masij), mas apenas 
como mais um profeta da Bíblia, como Moisés ou 
Elias, e consideram um pecado adorá-Lo como 
Filho de Deus. Portanto, começar por esse tema 
era muito arriscado, mas confi amos que Deus 
estava guiando tudo.

E assim foi. Nurjan começou a ir à igreja e a 
fazer muitas perguntas. Logo iniciou os estudos 
bíblicos em sua própria língua. Ela sonha em 
contar para sua família sobre todas as coisas 
belas que está vivendo e aprendendo, mas é 
um grande desafi o. Por enquanto, seu marido a 
está acompanhando na igreja aos sábados.

Sua conversão foi um processo longo. Anos se pas-
saram, e muitos estrangeiros e nativos foram canais 
para que ela aprendesse sobre Deus até entregar sua 
vida a Ele. Nem sempre é o trabalho de uma única 
pessoa que traz almas para Cristo. Às vezes, é preciso 
uma equipe dentro da igreja. 

Dessa forma, mesmo quando tivermos que dei-
xar o Quirguistão, Nurjan terá uma família em Cristo 
que continuará a acompanhá-la e apoiá-la. Apesar de 
nossas limitações e inseguranças, Deus nos usa para 
transmitir Sua mensagem. Ele nos leva às pessoas 
que O buscam em seus corações. Uma das grandes 
alegrias da missão é  ver os amigos se entregando a 
Cristo como resultado de nosso trabalho. Então, temos 
apenas que colocar nossa vida nas mãos de Deus para 
sermos instrumentos adequados para a missão.

“Até os confi ns do Mundo” (Atos 1:8).

Micaela Dauria, 25 anos, argentina, voluntária entre 
2016 e 2018 no Cazaquistão e no Quirguistão.

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org
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Liderando
a geração

Artigo Pr. Anderson Carneiro dos Santos – Ministério Jovem - UNoB

z
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ansiosos e imediatistas, incapazes de adiar seus desejos, 
o que acaba fazendo de cada um deles presas fáceis do 
consumismo capitalista.

Eles estão inquietos para começar a trabalhar. São mais 
maduros que a geração Y e estão, aparentemente, no con-
trole. Pretendem “mudar o mundo”. Aprenderam que as 
escolhas tradicionais não garantem o sucesso; são empre-
endedores em sua essência. Buscam educação e conheci-
mento usando as mídias sociais como uma ferramenta 
de constante pesquisa. Ao espalhar seus pensamentos em 
cinco telas diante de seus olhos, sua atenção começa, então, 
a diminuir – algo normal para qualquer cérebro humano, 
de acordo com estudos neurocientíficos.

Como valorizam a experiência, querem sentir primeiro 
e depois entender. Fazer nossos jovens sentir que Deus os 
ama e depois proclamá-Lo e explicá-Lo faz mais sentido 
para essa geração do que o contrário. Em vários momen-
tos na Bíblia, vemos Jesus liderando e fazendo milagres, 
seguindo exatamente esse modelo. 

A história da mulher apanhada em flagrante adultério 
(João 8:13), fez com que ela refletisse em um Deus que 
mostrou primeiro Seu amor e perdão, atraindo-a para a 
importância do arrependimento sincero, seguido de con-
fissão, e então, depois de começar a seguir o Mestre, é que 
ela recebeu as explicações detalhadas sobre a vida cristã. 

Na fase das grandes decisões, entre vinte e trinta anos, 
nossos jovens querem diminuir a infância e prolongar a 
juventude, retardando, assim, a responsabilidade, o casa-
mento, alongando a permanência na casa dos pais, etc. Ou 
seja, o momento de decisões essenciais para a vida está 
sendo cada vez mais atrasado; está se perdendo no tempo. 

Se formos analisar, na história, as grandes ideias que 
marcaram, vieram de jovens. Nelson Mandela, aos 23 anos, 
mudou-se para Joanesburgo para iniciar a luta contra o 
Apartheid. Martin Luther King Jr, aos 26 anos, liderou 
boicotes e começou a conferência de Liderança Cristã do 
Sul, para a igualdade entre raças nos Estados Unidos. Ste-
ve Jobs, aos 20, criou a Apple na garagem da casa de seu 
pai. Sérgio Moro, aos 24, tornou-se juiz federal do Brasil.

Qual é o panorama dos jovens da geração Z em suas 
decisões? Estariam sem noção do que estão fazendo? Iludi-
dos com uma cultura inútil, muitos ainda são dependentes 
financeiros da família e não sabem quando serão felizes, 
quando se sentirão realizados com seus próprios esforços.

Deus chamou você para liderar essa geração; Ele con-
fiou em suas mãos o aperfeiçoamento dos jovens para Seu 
serviço (Efésios 4:12), “até que nossos jovens cheguem à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus” 
(Efésios 4:13). Mas, para realizar essa missão, é necessário 

V ocê acabou de ser nomeado para liderar 
os jovens de sua igreja e não tem ideia do 
que fazer. Você imagina os muitos even-
tos que precisará realizar, acampamentos, 
congressos, tardes de louvor, cultos jovens 

criativos, promoções, etc. Nada disso terá sentido se você 
não fizer, antes, alguns questionamentos essenciais: Para 
quem estará falando? Quem são os jovens dessa nova 
geração? Estamos inseridos em uma cultura de constante 
mudança. Portanto, é preciso aceitar que temos uma gera-
ção diferente a cada cinco anos.

Por estarmos em uma cultura midiática e imagética 
por natureza, precisamos analisar as características desta 
geração para liderar de forma eficaz. Lembro-me de que 
meu pai saía cedo para cuidar da fazenda e tinha aquele 
ambiente para me ensinar uma profissão. Saíamos juntos, 
montados em cavalos, a fim de trazer o gado para o curral, 
vacinar e acompanhar todo o manejo. Durante esse pro-
cesso, eu tinha sua companhia. Hoje, na idade da mídia, 
pais e filhos estão ocupados em atividades com o uso de 
smartphones, computadores, TV, games e quase não se 
falam mais, mesmo morando dentro da mesma casa

É fato que o mundo mudou, a cultura mudou e o com-
portamento jovem mudou. Por isso, quero convidar você a 
analisar as características da geração Z – pessoas nascidas 
entre os anos de 1990 e 2010.

A geração Z come um fruto amargo da fraca presença 
dos pais – órfãos de pais vivos – gerando distanciamento 
físico e emocional. Educados por parentes ou vizinhos, 
não estão aprendendo a desempenhar, na vida adulta, 
o papel de cônjuges, pais ou mães; têm dificuldades de 
ser profissionais ou até mesmo exercer uma vida digna 
e moral. Conectados à internet com diversos tipos de 
dispositivos que parecem fazer parte do corpo, vivem 
como seres alheios, muitas vezes, a tudo o que está 
acontecendo à sua volta.

Como afirmou o sociólogo Bauman: “o espírito pós-
-moderno é bastante humilde para proibir e bastante fraco 
para banir os excessos da ambição moderna”. Por exemplo, 
74% da geração Z aceitam inegociavelmente casamento do 
mesmo sexo, embora apenas 4% aceitariam se casar com 
o mesmo sexo. Embora eles defendam essa ideologia não 
bíblica, eles não são uma geração que está rompendo com 
grandes mudanças. Eles estão buscando uma liberdade indi-
vidual, e esse é o grande valor que está por trás da geração Z. 

Receberam mais espaço que qualquer outra geração dos 
últimos mil anos. Isso significa que eles são autodirigidos. 
Essa geração está mais sensível à desigualdade, provocando 
um engajamento social, assim criando as vibes do bem. São 
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respeitados como indivíduos; esperam sinceridade no 
relacionamento e atenção. É preciso lembrar ainda que essa 
geração não tem praticamente nenhuma proximidade em 
casa, gerando um abismo emocional capaz de separá-los 
de tudo e de todos. 

Você foi escolhido para construir essa ponte de autenti-
cidade entre eles e Deus. Mais do que alguém engraçado ou 
popular, nossos jovens valorizam o que é real, ou seja, nada 
de fake! A nova geração está desapontada com heróis que 
morrem de overdose, que eram idolatrados e estão perdidos 
dentro de si.

Surge aqui uma oportunidade para você, como líder, 
mostrar que a Bíblia não esconde os erros de seus heróis 
e para você não ser mais um “faz-de-conta”, uma invenção 
da Marvel. Seja um líder capaz de ser você mesmo, pois é 
a melhor maneira de liderar seus jovens. Seja tão corajoso 
a ponto de abrir seu coração. Isso, sim, é ser autêntico.

Poder de Deus: Para ser autêntico, precisamos diaria-
mente do poder de Deus. Por vezes, na luta para preencher 
o culto jovem ou trazer mais inscritos em um congresso, 
vigília, acampamento, geramos promoções para atrair 
pessoas. Porém, você sabe que muitos param de frequen-
tar as reuniões jovens porque o propósito está errado. Se 
eles não sentirem o poder de Deus, não faz sentido ir a 
um encontro que promete ser com Deus. 

Estamos sempre atrás de um programa legal que seja 
atraente, mas manter essa ideia só prolongará nossa 
decepção ao liderar. Eu gosto de ser líder porque foi 
na liderança que aprendi a enfrentar as adversidades, 
decepções e desafios na formação de equipes. Liderar 
transforma você mesmo, porém, aprendi na prática que 
nunca vou conseguir fazer o suficiente para manter 
todos o tempo todo nos projetos para os jovens, mas 

descobri que, o tempo em que estiver com eles, preci-
so mostrar, por meio de mim mesmo, que o sucesso 
está em Deus. Concentre-se em Deus, acampe em 
Deus, dirija o culto jovem para Deus. 

Que tal buscar e mostrar o poder de Deus em sua 
vida e em sua liderança? Quando vidas são valorizadas 
e transformadas, a frequência dos cultos e projetos 
aumenta. Quando deu tudo certo, exalte o poder de 
Deus, que realmente fez tudo acontecer, louve-O e dê 
o crédito a Ele. Em 1 Coríntios 1:31, Paulo nos acon-

selha: “Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor”. 
Nós não temos participação na transformação 
da vida terrena para a eterna dos jovens, apenas 

olhar para alguns princípios que devem nortear a forma 
de sua liderança jovem na cultura da geração Z.

Autenticidade: Recentemente, ouvimos falar das 
fake news. Tratam-se de notícias falsas que são publica-
das em veículos de comunicação e redes sociais como se 
fossem informações reais. Temos casos de pessoas sendo 
prejudicadas e difamadas de forma injusta. A mentira tem 
um poder viral na cultura digital. A Folha de São Paulo fez 

um levantamento nos veículos de comunicação e cons-
tatou que as fake news têm mais seguidores do 

que o conteúdo jornalístico nas redes sociais. No 
entanto, as fake news não são novidade para 

os cristãos e para os líderes de jovens, pois 
temos um inimigo que fala por aí que 

Deus não é justo, espalhando essas fake 
news, gerando dúvidas em relação 

ao caráter de Deus. Por isso, você, 
como líder dessa geração, precisa 
legitimar as verdades bíblicas no 
coração de nossos jovens. A au-
tenticidade é esperada por eles. 

A geração Z espera líderes que 
se envolvam de verdade, que es-

cutem seus desafios e dúvidas. 
Líderes que se preocupem 
com suas incertezas sobre o 
futuro, que se envolvam com 

seus sonhos. Eles que-
rem ser 
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Sempre que você preparar suas falas, faça a seguinte 
pergunta: Estou me concentrando em mim mesmo, no 
material ou no público jovem? Pense nas necessidades, 
dúvidas, desejos, mudanças e princípios que seus jovens 
precisam. O que você quer que seus jovens façam? Você pre-
cisa comunicar uma ação – esse é objetivo da comunicação. 

Sempre que estiver diante de seus jovens, eles desejarão 
saber o que você tem para dizer. Então, em seu discurso, 
acrescente conteúdo para eles sentirem (uma história re-
al, um milagre, uma ilustração pessoal), para lembrarem 
(princípios, verso bíblico, uma frase com um conceito) e para 
fazerem (sua visão, as metas, os projetos, como alcançar 
as pessoas). Quando você conseguir se comunicar com 
habilidade, sua liderança atingirá novas alturas.

Equipe: Quem tem equipe capacitada e motivada, 
tem tudo de que precisa para a execução de sua visão, 
pois não conseguirá realizar projetos sozinho. Envolva 
seus jovens na criação, no processo, no experimento do 
projeto e da visão.

Existem muitas formas de liderar uma equipe, mas 
quero transmitir aqui alguns passos que têm dado certo 
em minha liderança com jovens.
1)  Delegue atividades: deixe seus jovens realizarem; eles 

poderão até errar, e tudo bem por isso, pois faz parte 
do aprendizado.

2)  Esteja presente: para delegar com eficiência, é preciso 
conhecer bem todas as habilidades, dons e competên-
cias de sua equipe.

3)  Feedback claro: escute sua equipe sobre os processos e 
soluções. Um bom líder investe no feedback recebido 
de sua equipe e lembre-se: a geração Z é a mais criativa 
da história.

4)  Equipe de mentores: a equipe jovem será mais eficaz 
quando passar a cuidar mais dos jovens. Portanto, invista 
no propósito dos “jovens pelos jovens”. 

5)  Formação de líderes: proporcione para sua equipe e seus 
jovens a participação das decisões por meio de ideias; 
crie um ambiente motivador e alegre, e faça com que eles 
se sintam seguros para opinar, respeitando também a 
diversidade de sugestões que surgirão.
Estou aqui torcendo e vibrando com a convicção de que 

Deus abrirá um caminho de transformação para sua visão, 
além de contribuir com o aperfeiçoamento de seus ideais. 
Tenho certeza de que você está fazendo parte da formação 
de jovens que abalarão o mundo e sou imensamente grato 
a Deus e a você por aceitar esse chamado, essa missão!

mostramos de onde eles podem receber o poder a fim de 
ser transformados. A nova geração precisa de um líder que 
esteja dominado pela fé com uma paixão contagiante. O 
poder de Deus acontecerá quando Ele encher seu coração 
de amor pelos jovens e devolver um coração aberto para a 
atmosfera celeste, purificando tudo dentro de seus sonhos e 
desejos. Nenhuma ideia ou programa poderá competir com 
o poder de Deus em você.

Visão: Como seria fácil se pudéssemos fazer uma busca 
na internet ou nos livros, contemplar grandes líderes de Israel 
e copiar sua visão para liderar nossos jovens. Infelizmente 
não vai dar certo. Por quê? Porque a visão começa no que 
você vê e acredita. Tem a ver com seus desejos e com seus 
dons naturais. Lembre-se do momento em que Deus chamou 
você. A visão se desenvolve com base em seu passado, em 
suas referências. Converse com qualquer líder de sucesso, e 
você descobrirá colunas que outros líderes construíram no 
alicerce de uma liderança que alcançou grande sucesso. Quan-
do a visão é maior do que você, desafie todos a seu redor. Se 
o que você acreditar agrega valor real para seus jovens, eles 
o seguirão. A visão atende às necessidades de seus jovens. 
Ao conhecer a visão da Apple – mudar o mundo através da 
tecnologia – você conclui que ela conseguiu atingir seu sonho.

Uma visão bem formada será como um ímã que atrai, 
desafia, une jovens e recursos. Quanto mais desafios, mais 
os participantes se envolverão para alcançá-la. Construa a 
sua! Pense em seus jovens agora. Pontue onde eles estão na 
vida espiritual e sonhe onde você quer que eles estejam até 
o fim do ano. Afinal, Deus confia em você para conduzi-los 
em uma experiência edificadora.

Comunicação: Sem ela, você viaja sozinho. O escritor 
John Maxwell afirma: “Os educadores pegam algo simples 
e complicam; os comunicadores pegam algo complicado e 
simplificam”. Como líder, você deve ser capaz de expor seu 
conhecimento e ideias. Com uma comunicação eficaz, você 
enche de entusiasmo sua equipe. 

Comunicar não é só o que você diz; é também a forma 
como você diz. Portanto, simplifique sua mensagem. Não 
precisa tentar impressionar com palavras difíceis e concei-
tos filosóficos, apenas simplifique. 

Existem algumas estruturas que você precisa aplicar 
em seus discursos, sermões e palestras para motivar seus 
jovens. Escreva uma introdução entusiástica, que todos 
fiquem ligados ao que você está falando e, para a conclusão, 
insira um final extraordinário. É nesse momento que você 
desperta o desejo em seus jovens de se engajarem na ação.



© Ben White | Unsplash
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“Sede, pois, imitadores de Deus, 
como filhos amados. E andai com amor, 

como também Cristo vos amou, e se 
entregou a si mesmo por nós, em oferta 

e sacrifício a Deus, em cheiro suave” 
(Efésios 5:1-2).

LOUVOR
Ele Vive em Mim – DVD Adoradores 2 
Cópia de Jesus – DVD Adoradores 3
Nasce em Mim – CD Jovem 2010

Cópia de Jesus
Pr. Uilialdo Barreto de Almeida – Ministério Jovem – ACSR/USB

TESTEMUNHO

J osé Aureliano mora em Parauapebas, no Pará, 
em uma família tradicional e conservadora. 
Mas esse menino, tão desejado e amado, desde 
criança se sentia como uma mulher. Assim, em 
meio à lutas tremendas, muitas dores, traumas, 

incertezas, sofrimento e rejeição, ele chegou a ponto de 
não se sentir amado por mais ninguém, apenas por Deus.

José conheceu a Igreja Adventista pela TV Novo Tempo 
e começou os estudos bíblicos. Diligentemente ele fazia seus 
cultos e orava pedindo por uma transformação e mudan-
ça de vida. O tempo se passou e José foi contemplando 
Aquele que não falha, e foi por isso que ele tomou a decisão 
mais radical de sua vida: a decisão de experimentar Jesus 
Cristo. Isso sim mudou totalmente sua história e fez sua 
vida ter outro sentido. Seu exemplo inspira outros jovens a 
imitar o Salvador, abandonar a natureza carnal e ser mais 
parecido com Jesus.

Culto 1
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Somos transformados pelo que contemplamos, então, 

oremos pela transformação do eu. A natureza humana 
por si só é pecaminosa, portanto, nestes momentos, 
suplique a Deus para que a velha natureza morra e 
que um novo ser tenha lugar todos os dias. Oremos 
também pelas pessoas que nos são mais próximas, bem 
como por toda a igreja. Que essa busca pelos dons do 
Espírito Santo não seja unicamente sua, mas que toda 
a comunidade que lhe rodeia sinta o desejo de ser mais 
parecido com Jesus também.

MENSAGEM
Tempos atrás, um documentário trazia uma lista de 

pessoas que fizeram diferença na história da humanidade 
e são lembradas por aspectos positivos que deixaram ao 
longo de sua jornada. Madre Tereza de Calcutá é uma 
delas. Ela foi uma religiosa católica, fundadora de missões 
de caridade, que atendia aos mais pobres entre os pobres 
e que, com seu carisma e altruísmo, deixou lições de amor 
e serviço, tais como aquelas que Jesus pediu que fizés-
semos. Ela é apenas uma das pessoas que conhecemos, 
que praticou o bem e deixou seu legado a partir de sua 
experiência pessoal com Deus.

Na Bíblia, de igual modo, vemos histórias de pessoas 
que tiveram suas vidas transformadas pela contemplação 
e por passar tempo com Cristo. Poderíamos citar diversos 
exemplos, tais como Maria Madalena, Pedro, o discípulo 
sanguíneo e até mesmo João, o discípulo amado. Todos eles 
tiveram algo em comum, que foi o esforço pela santificação 
e andar nos caminhos de Cristo. Paulo argumenta que os 
filhos são como seus pais, então para sermos considerados 
filhos de Deus, temos que imitá-Lo.

Deus é amor – Essa deveria ser a primeira caracterís-
tica vista em nós. Amar quem nos ama é fácil, espontâneo 
e simples. Porém, Deus nos pede que façamos muito mais 
que isso, que amemos rompendo as barreiras de credo, 
classe social ou econômica, etnia, etc. O desejo de Deus é 
que as pessoas nos percebam e observem por essa quali-
dade. Precisamos ser a “luz para o mundo”, “sal da terra”.

O amor possui duas características distintas:
Perdão: Deus nos amou e perdoou, assim também 

devemos amar e perdoar o nosso semelhante (Efésios 4:32).
Sacrifício: O melhor exemplo de amor foi o sacrifício 

que Jesus fez por todos nós na cruz, para nos livrar de nos-
sos pecados e nos dar oportunidade de salvação.

De acordo com C. S. Lewis “o cristianismo se for falso 
não tem valor; se for verdadeiro, tem valor infinito. A única 
coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante”.

Que sejamos cópias do Único que merece ser nossa 
referência, Jesus Cristo, nosso maior exemplo.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os que estão imbuídos de Seu Espírito, seguirão em seu 

trabalho as mesmas diretrizes segundo as quais Cristo traba-
lhava. Em Cristo se manifestaram, em natureza humana, a luz e 
o amor de Deus. Nenhum ser humano já possuiu natureza tão 
sensível como o Santo Deus, sem pecado, o qual se manifestou 
como cabeça e representante daquilo que a humanidade pode 
tornar-se, mediante a comunicação da natureza divina” (Para 
Conhecê-Lo, Meditações Matinais de 1965, p. 288).

MÃO NA MASSA
Louvor: Diversifique o grupo de louvor com pessoas com 

características diferentes: pessoa idosa, jovem, criança, etc. 
Testemunho: Aproveite as redes sociais e os meios 

de comunicação da Igreja Adventista e reúna outros tes-
temunhos de pessoas que conheceram o amor de Cristo e 
a igreja por meio de membros fiéis e cristãos.

Oração intercessora: O ser humano está em busca 
de algo que possa libertá-lo da falta de paz. As crises de 
ansiedade tomam conta do coração e da mente de muitas 
pessoas. Enfatize que devemos ter uma vida de comunhão 
diária com Jesus, além de vivermos melhor e de forma mais 
saudável. Assim, cumprindo a vontade de Deus, também 
seremos luz para o nosso próximo. 

Mensagem: Para motivar ajudar os jovens a percebe-
rem a importância da comunhão com Cristo, que tal realizar 
um retiro espiritual? Deve ser elaborado previamente um 
material de estudo e comunhão que ajudará cada jovem 
individualmente a se aproximar ainda mais de Deus. Na 
sexta-feira à noite e sábado elabore algumas atividades em 
grupo, mas a maioria deve ser em duplas pré-estabelecidas, 
para que em meio à natureza eles sintam como é bom ter 
tempo e comunhão com Cristo. Prepare um fogo do con-
selho e santa ceia, e que sejam momentos bem solenes. No 
domingo pela manhã tenham um culto alegre e dinâmico e 
a despedida pode ser após o almoço. Que todos levem outro 
material didático para que continuem a comunhão por 40 
dias, como uma jornada de imitação de Cristo.



© DSA

“Não existe amor maior 
do que dar a vida por seus 

amigos” (João 15:13)

Sangue de 
heróis

LOUVOR
O Sangue - CD Jovem 2015
Tudo por Ele – Música Tema JA 2020
Sob o Sangue – CD Jovem 1999

Pr. Giliard Gomes Ferreira – Ministério Jovem ANP/USB

TESTEMUNHO

A Comunidade Adventista 180º, localizada 
em Maringá, Paraná, possui há quatro anos 
um grupo ativo e sistemático de doação de 
sangue, com cerca de 100 doadores regulares 
para os hemocentros e hospitais da cidade. 

Ao longo desses anos o grupo tem colecionado lindas 
histórias e testemunhos poderosos sobre como Deus vem 
utilizando-os para, literalmente, salvarem vidas.

Uma dessas histórias aconteceu com Rosa Maria Za-
nuto. Certa noite ela clamava a Deus por um verdadeiro 
milagre, já que seu pai, Frediane, estava internado no 
Hospital do Câncer, entre a vida e a morte, precisando 
urgentemente de 38 bolsas de sangue. Após alguns conta-
tos, Rosa passou a noite em oração, pensando sobre como 
conseguiria doadores suficientes para reporem tudo o que 
o pai precisaria.

Na manhã seguinte, bem cedo, o grupo Vida por Vidas 
180º, sem saber do que estava acontecendo, dirigiu-se 
exatamente ao hospital onde a Rosa e seu pai estavam. 
Um dos líderes do grupo informou aos enfermeiros de 

Culto 2
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plantão, que o grupo inteiro estava disposto a doar para 
algum paciente que estivesse precisando urgente de san-
gue. O hospital direcionou todo o sangue para Frediane, e 
o que foi coletado, pasmem, era exatamente a quantidade 
necessária para salvar a vida daquele homem.

Rosa relatou emocionada aos jovens doadores: “Somente 
quem passa pela situação de extrema dor, por ter um doente 
terminal na família, entende o que estávamos sentindo. 
Na manhã seguinte vocês começaram a chegar em grande 
quantidade, doando sangue em nome do meu pai, pessoas 
anônimas, voluntárias... Vocês foram os anjos que vieram 
nos ajudar, os anjos que pedimos em nossas orações”.

Naquele dia, cada jovem doador foi, para aquela famí-
lia, um verdadeiro herói... Heróis de carne, osso e sangue.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Agradeçamos a Jesus pela salvação obtida por meio 

de Seu sangue. Oremos pela campanha Vida por Vidas, 
realizada em todo o território da Divisão Sul-Americana, 
agradecendo ao Senhor a oportunidade de ser um doador 
de sangue, pois assim muitas vidas poderão ser salvas.

MENSAGEM
Atualmente temos visto um aumento crescente de pro-

duções cinematográficas envolvendo o universo dos super-
-heróis e heroínas. Não é de agora que crianças e adultos são 
fascinados por essa temática, de certa forma porque nós nos 
projetamos nesses heróis, ou nos amparamos neles. Talvez 
a própria noção de nossa fragilidade humana e impotência 
diante dos problemas e perigos da vida nos faça depositar 
esperança em algo que seja maior, alguém que seja melhor 
do que nós. No entanto, sabemos que super-heróis com 
superpoderes alienígenas, dotados de habilidades sobrena-
turais, não existem. É tudo ficção. Mas a Bíblia nos revela um 
super-herói de verdade: Jesus Cristo. Ele vai além de tudo o 
que conhecemos. O nosso Salvador nos ensinou que o maior 
de todos os poderes pode ser compartilhado. Esse poder é o 
amor e está disponível a todas as pessoas. Conectados nEle e 
tendo fé nEle, “obras iguais ou maiores que Ele fez, faremos” 
(João 14:12). Aliás, todos os heróis bíblicos eram pessoas 
comuns, cuja força e poder não vinham deles próprios, mas 
do Deus com quem eles se relacionavam.

Se o que faz alguém ser um herói é a sua atitude altru-
ísta de se erguer e salvar outros, se olharmos para Jesus 
e nos tornarmos discípulos dEle, tomaremos posse dessa 
missão também, vivendo para amar, servir e salvar. Ser 

um doador de sangue é ter o privilégio de ser um herói da 
vida real. É salvar vidas!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“No plano da salvação, a sabedoria divina designou a 

lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em 
todos os seus ramos, duplamente bendita. O que dá aos 
necessitados, beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado 
em grau ainda maior. [...]

“Ao trabalhar por outros, experimenta-se uma doce 
satisfação, uma paz íntima que será suficiente recom-
pensa. Quando movidos por alto e nobre desejo de fazer 
bem a outros, encontrarão a verdadeira felicidade no fiel 
desempenho dos múltiplos deveres da vida” (Beneficência 
Social, p. 301, 302).

MÃO NA MASSA
Louvor: Busque músicas que exaltem o amor de Deus e 

o amor que precisamos ter uns para com os outros. Finalize 
com a música “Tudo por Ele”, para reforçar que todo ato de 
bondade que realizamos é para a honra e glória de Jesus, 
o maior herói de todos os tempos.

Testemunho: Escolha também um testemunho local. 
Se a sua igreja já possui um grupo de doadores, conte uma 
boa experiência deles que explore o argumento salvífico da 
transfusão de sangue. Lembre-se, todo o processo de doação 
dura cerca de uma hora, e pode salvar até quatro vidas.

Oração intercessora: Visite previamente hospitais e 
hemocentros de sua cidade e tente conseguir uma lista de 
pessoas que estejam precisando de doação. Se preferir gerar 
uma maior reflexão, tente conseguir uma lista de pessoas 
que morreram por falta de uma transfusão de sangue. 
Crie um cenário (quem sabe uma cruz) onde esses nomes 
estejam escritos. Reforce a ideia de que mais do que orar, é 
preciso doar. Conseguir estatísticas relacionadas à doação 
de sangue em sua cidade e no país ajudaria a conscientizar 
ainda mais a sua igreja sobre este assunto fundamental.

Mensagem: Na semana anterior ao programa sugiro 
que faça um experimento social para chamar atenção das 
pessoas sobre a importância da doação de sangue. Registre 
tudo em vídeo e apresente no culto jovem de sua igreja. 
Entre nesse link e se inspire nessa ideia:  https://www.
youtube.com/watch?v=1ujkX7N2bFg . O resultado será 
fantástico! Na saída, faça um cadastro de todos os possí-
veis doadores de sua igreja para as próximas campanhas 
do Vida por Vidas ( vidaporvidas.com ).
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“Melhor é o longânimo do que o 
herói da guerra, e o que domina o 

seu espírito, do que o que toma uma 
cidade” (Provérbios 16:32).

Está tudo 
dominado?

LOUVOR
Mais Semelhante a Jesus – CD Jovem 1994
Não Mais Eu, Cristo Vive em Mim – CD Jovem Celebra SP
Nasce em Mim – CD Jovem 2010

TESTEMUNHO

E manuelle estava para perder a tão sonhada vaga 
em seu primeiro emprego, pois o seu período de 
experiência (de três meses), estava chegando ao 
final, e ela tinha sido advertida pelo supervisor 
que, devido ao seu gênio forte, ela não iria longe.

Na reunião de sua Base G148, ela contou a situação 
para seus amigos, que conheciam melhor que ninguém a 
dificuldade que ela tinha em controlar suas palavras e ações.

Fizeram, como grupo, um propósito de juntos, orarem 
por ela. Na manhã seguinte, ela acordou mais cedo que o 
costume e orou especificamente para que Deus a abenço-
asse com o fruto do Espírito Santo em sua vida. Naquele 
dia ela sentiu uma paz e uma calma diferentes de tudo 
o que costumava sentir, e decidiu continuar buscando a 
Deus da mesma forma.

Emanuelle está há cinco anos na mesma empresa, 
atualmente na função de supervisão, no lugar da mes-

ma pessoa que disse que ela não iria longe. Obter, pelo 
poder de Deus, o domínio próprio, fez toda a diferença 

na vida desta jovem cristã.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Separe um momento para agradecer por ter 

sido criado à imagem e semelhança de Deus. 
Pense nos atributos de Deus e como eles podem 

Pr. Otacílio Silvestre Porfírio – Ministério Jovem AC/USB
Culto 3
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se refletir em sua vida. Peça especialmente pelo domínio 
próprio e busque identificar as áreas de sua vida onde 
você sente que seria importante que Deus lhe desse mais 
capacidade de se dominar.

MENSAGEM
“Também disse Deus: Façamos o homem à nossa ima-

gem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio 
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os 
animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o ho-
mem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou” (Gênesis 1:26, 27).

Ao formar o ser humano, Deus definiu que criaria a 
humanidade à Sua imagem e semelhança. A primeira ca-
racterística mencionada por Ele, naquilo que seria a marca 
dessa imagem e semelhança, foi relacionado ao “domínio”. 
No verso acima é mencionado o domínio sobre a criação. 
Mas seria muito estranho imaginar que Deus tenha criado 
um ser com domínio sobre os animais, mas que vive como 
um animal, pois esse domínio não se estendia a si próprio.

Reconhecer que fomos criados à imagem e semelhan-
ça de Deus pressupõe uma forma de ver a vida que seja 
coerente com a nobreza de nossa origem. Não descende-
mos de animais. Descendemos do Criador, que é maduro 
emocionalmente e não age de maneira inconsequente. Ele 
não apenas domina todo o Universo, mas tem completo 
domínio de si mesmo e de suas próprias emoções.

Uma das situações mais tristes de se ver hoje são de 
cristãos cujo discurso é criacionista, mas a ética e prática 
são de evolucionistas. Existe uma música composta por um 
cantor brasileiro chamado Renato Russo que diz: “Sou um 
animal sentimental... Me entrego fácil a tudo o que desperta 
o meu desejo”. O jovem cristão, adventista do sétimo dia, 
consciente de sua origem, vai entender que existe uma 
diferença crucial entre ele e os animais. Os animais não 
manifestam a imagem e semelhança de Deus e agem por 
instinto. Os cristãos agem por princípios.

Em todas as áreas da vida, o que mais precisamos lem-
brar, é que fomos criados para dominar, e não para sermos 
dominados. Dominar nossas “paixões e concupiscências”, 
e não sermos dominados por elas.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A mais alta prova de nobreza num cristão é o domínio 

próprio. Aquele que é capaz de ficar imóvel em meio de uma 
tempestade de insultos é um dos heróis de Deus. Dominar 

o espírito é manter debaixo de disciplina o próprio eu; é 
resistir ao mal; é ajustar cada palavra e ação pela grande 
norma de justiça de Deus. O que aprendeu a dominar o 
espírito se erguerá acima das zombarias, das oposições e 
aborrecimentos a que estamos diariamente expostos, e 
essas coisas deixarão de lançar sombra sobre o seu espírito.

“É desígnio de Deus que o real poder de uma razão 
santificada, dirigida pela graça divina, domine na vida 
dos seres humanos. O que domina o seu espírito está de 
posse de tal poder.

“Na infância e na juventude é que o caráter é mais 
impressionável. Então é que se deveria adquirir o poder 
do domínio próprio. Junto à lareira e à mesa doméstica 
exercem-se influências cujos resultados são perduráveis 
como a eternidade. Mais do que qualquer dom natural, 
os hábitos contraídos nos primeiros anos decidirão se a 
pessoa há de ser vitoriosa ou vencida na batalha da vida.

“A maior parte dos incômodos da vida, suas mágoas, suas 
irritações, devem-se ao temperamento não dominado. Num 
momento, por palavras precipitadas, apaixonadas, descuidosas, 
pode ser produzido um mal que o arrependimento de uma 
vida inteira não pode desfazer. Oh! quantos corações partidos, 
quantos amigos separados, quantas vidas fragmentadas pelas 
palavras ásperas e precipitadas dos que lhes poderiam ter 
trazido auxílio e cura!” (Mensagem aos Jovens, p. 134, 135).

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas podem ser diferentes das sugeridas 

acima, desde que remetam à temática do culto e ressaltem 
a importância da manifestação do caráter de Deus por 
meio de nossas atitudes.

Testemunho: O testemunho descrito acima deve 
ser contado apenas se não for encontrado um jovem da 
própria igreja que tenha tido uma experiência relacionada 
ao exercício do domínio próprio. O testemunho de alguém 
conhecido sempre é mais eficaz que alguém desconhecido.

Oração intercessora: Divida os presentes em duplas 
por afinidades, para que possam compartilhar entre ambos 
quais áreas específicas de suas vidas elas sentem que estão 
sendo mais afetadas pela falta de domínio próprio (saúde, 
relacionamentos, sexualidade, emoções, trabalho, etc.). Elas 
podem trocar experiências e se comprometerem a orar uma 
pela outra, por um determinado de tempo.

Mensagem: Após a explicação do conceito de domínio 
próprio, a partir da diferença entre animais e seres humanos, 
seria positivo abrir um diálogo para elencar as áreas da vida 
– com exemplos práticos – em que podemos exemplificar 
a diferença entre agir por instinto e agir por princípios.
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“Eu é que sei que pensamentos 
tenho a vosso respeito, diz o 

Senhor; pensamentos de paz e 
não de mal, para vos dar o fim que 

desejais” (Jeremias 29:11).

LOUVOR
Ensina-me a Servir – CD Jovem 2003
Eis-me Aqui – DVD Adoradores 2
Eu Sou a Mensagem – CD Jovem 2015

Vivendo o 
extraordinário

Pr. Tiago dos Santos – Ministério Jovem A CP/USB

TESTEMUNHO

J ay Moriarty foi um surfista nascido em 1978. 
Desde pequeno sonhou surfar as maiores e mais 
temidas ondas, conhecidas como mavericks. 
Depois de rotinas intensas de treinamento e 
muita paciência, aos 15 anos de idade Jay fi-

cou conhecido como o surfista mais jovem a surfar essa 
temida onda.

No entanto, Jay não ficou conhecido apenas por ser 
o mais novo surfista de uma onda gigante na história. O 
jovem surfista possuía força de vontade, determinação e 
coragem jamais vista no surf mundial. Com uma perso-
nalidade alegre e com sorriso sempre estampado no rosto, 
seu bom humor e a forma apaixonada com que fazia o que 
mais lhe dava prazer no mundo inspiraram reportagens, 
estamparam capas de revistas e até mesmo um filme.

Na véspera de seu aniversário em 2001, Jay morreu 
durante um mergulho livre, em águas calmas, nas Mal-
divas. Sua forma extraordinária de viver tem inspirado 
pessoas até hoje. A frase “live like Joe” (viva como o Joe) 
pode ser vista em várias partes do mundo, mesmo depois 
de sua morte.

Culto 4
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Uma das maiores tentações na vida de um cristão é 

viver uma vida autocentrada, pensando apenas em nossos 
sonhos, problemas e necessidades. Isso acontece porque 
o egoísmo é o nosso maior adversário. Vamos orar nesse 
momento para que Deus nos esvazie de nosso egoísmo, 
abrindo nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor.

MENSAGEM
Uma vida extraordinária é o objetivo de Deus para 

todos aqueles que se permitem serem dirigidos por Ele. 
À medida que o tempo passa e somos consumidos pela 
rotina do dia a dia, a repetição das mesmas atividades 
nos leva, não apenas a ficarmos acostumados com elas, 
mas também a nos sentirmos satisfeitos. Esse sentimento 
de satisfação ao executarmos a nossa rotina, focada em 
nossos planos, sonhos e problemas, nos distancia do ex-
traordinário que Deus deseja para nós. Mas o que é viver 
de forma extraordinária?

Gosto de definir alguns conceitos pelo seu oposto. O 
oposto de extraordinário é ordinário. Uma coisa ordinária é 
algo que faz aquilo que dela se espera, enquanto o extraor-
dinário faz mais do que isso. Muitos surfistas já surfaram 
ondas gigantes, mas Jay Moriarty tem inspirado muitas 
pessoas pela forma extraordinária que viveu, indo além, 
fazendo mais e se permitindo viver de forma mais intensa 
que outros surfistas de ondas gigantes.

Podemos viver uma vida extraordinária de algumas for-
mas, e uma delas é permitido que Deus faça da minha vida 
uma fonte de bênçãos para aqueles que estão ao meu redor. 
Quando entendo isso, o foco muda do eu para o outro. Mi-
nhas perspectivas mudam, minha agenda muda, minhas 
prioridades passam a ser outras. Deus tem um chamado 
para abençoarmos pessoas, e isso é algo extraordinário. O 
que eu preciso entender para viver isso?
“LEVAI AS CARGAS UNS DOS OUTROS E, 
ASSIM, CUMPRIREIS A LEI DE CRISTO” 
(GÁLATAS 6:2).

Nosso chamado não está ligado às coisas, mas às 
pessoas: 52 vezes o Novo Testamento usa a expressão 
“uns e outros”, mostrando onde está o foco. Precisamos 
entender que as pessoas são a razão de ser do cristianis-
mo. Cristo criou pessoas, morreu por pessoas e voltará 
para buscar pessoas. Somos chamados a viver por pessoas 
e não por coisas.

Somos mais fortes para cuidar dos mais fracos: Deus 
nos dá inúmeras oportunidades de conhecimento e expe-

riências, e tudo isso pode ser usado para abençoar aqueles 
que estão ao nosso redor. Quais sãos as coisas que você 
sabe fazer? Quais histórias de vida você tem? Quais são 
seus hobbies? Pense que tudo isso pode ser usado para 
abençoar pessoas.

O que Deus faz em nós, Ele pretende fazer por meio de 
nós: Pense em como era a sua vida antes de Cristo entrar 
nela? Muita coisa mudou e muita coisa legal aconteceu. 
Penso que isso não é tudo, pois algo ainda mais incrível 
pode acontecer: Deus pode usar-nos como Seus agentes 
para alcançar outras vidas. Você já parou para pensar que 
Deus pode usá-lo para mudar vidas, alterar rotas e conduzir 
pessoas para a eternidade?

Nós não somos o ponto final da atuação de Deus. Somos 
como vitrais, onde a luz de Cristo poderá passar e alcançar 
outros. Com isso em mente, responda: Como Deus vai 
poder usar você para abençoar outros, tornando sua vida 
extraordinária?

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Jovens de aptidões comuns, que se entreguem com-

pletamente a Deus e não sejam contaminados por vícios 
e impurezas, terão sucesso e serão habilitados a fazer uma 
grande obra para Deus. Atendam os jovens à advertência e 
sejam sensatos!” (Mensagens aos Jovens, p. 22).

MÃOS À OBRA
Louvor: Pense em como são feitos os louvores geral-

mente em sua igreja. Como você poderia tornar esse mo-
mento extraordinário? Converse com sua equipe de louvor 
para fazer algo único e marcante para todos.

Testemunho: Traga elementos que ilustrem a vida de 
um surfista para contar a história. Separe fotos e vídeos 
de ondas gigantes e surfistas para serem apresentadas 
enquanto o testemunho é contado.

Oração intercessora: Peça para que todos os presen-
tes façam uma lista com seus principais pedidos. Depois, 
faça as seguintes perguntas: Você tem orado mais por 
você ou pelas pessoas que estão ao seu redor? Seus pedi-
dos estão mais relacionados a coisas desse mundo ou da 
vida eterna? Convide as pessoas a orar nesse momento 
exclusivamente por coisas relacionadas à vida eterna e às 
necessidades de outros.

Mensagem: Leve alguns objetos que usamos diaria-
mente, como celular, computador, agenda, bicicleta, etc., e 
comente quais seriam as ações ordinárias desses objetos. Fa-
le como seriam esses objetos fazendo ações extraordinárias.
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“Ó profundidade da riqueza, tanto da 
sabedoria como do conhecimento de 

Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, 
e quão inescrutáveis, os seus caminhos!

Quem, pois, conheceu a mente do 
Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que lhe 

venha a ser restituído?
Porque dele, e por meio dele, e para ele 
são todas as coisas. A ele, pois, a glória 

eternamente. Amém!” (Romanos 11:33-36).

Tudo por ele, nosso 
grande chamado

Artigo
 | shutterstock | shutterstock
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E sse é um dos pontos mais importantes na carta 
aos Romanos. Paulo está prestes a fazer uma 
transição na ênfase apresentada na carta. Até 
este momento ele havia escrito sobre temas 
profundos da teologia. Do capítulo 1 ao capí-

tulo 11 Paulo demonstra passo a passo a maneira como o 
homem é justificado diante de Deus, como Cristo morreu 
por nossos pecados, a relação entre a lei e o Espírito, como 
Deus pretende incorporar a plenitude dos gentios e de 
Israel em sua nova comunidade de crentes. Paulo integra 
tempo e eternidade, história e escatologia, justificação, 
santificação e glorificação de uma maneira tão profunda 
que Pedro chega a dizer que há coisas nos escritos de Paulo 
“difíceis de entender” (2 Pedro 3:16). 

Já a partir do capítulo 12 ele faz uma brusca mudança 
nos temas apresentados na carta aos Romanos. Ele passa 
a escreve as implicações práticas do evangelho para a vida 
dos cristãos, mas antes de fazer a transição entre a profun-
didade da teologia e as alturas da prática cristã, ele escreve 
um lindo hino de adoração a Deus. 

Paulo nos ajuda a entender algumas verdades nessa 
transição. É perigoso ter apenas o estudo de temas teológi-
cos que não levem à adoração. Uma teologia sem adoração 
pode tirar a vida e alegria do cristianismo e isso é muito 
perigoso. Por outro lado, ainda mais perigoso é uma ado-
ração desprovida de teologia. Como disse Mark Johnston: 
“A teologia é a espinha dorsal da vida cristã”. Por isso Paulo 
nos ensina nessa transição a ter o equilíbrio entre a teolo-
gia e adoração, uma está intimamente ligada à outra. Não 
podemos ter apenas apresentação de temas teológicos 
sem levá-los à adoração, como não podemos ter adoração 
sem uma sólida base teológica. Pode ser um perigo tentar 
ver a vida dos cristãos apenas por meio de argumentos 
teológicos que, isoladamente, podem tornar-nos frios e 
indiferentes. Por outro lado, um perigo até maior, é ter 
adoração sem base teológica. Esse erro pode levar-nos a 
uma adoração vazia, que honra com lábios, mas o coração 
está longe da verdade.

A vida cristã equilibrada deve estar completamente 
fundamentada no “Assim diz o Senhor” e na verdadeira 
adoração que não é apenas de lábios, mas leva a prática 
em cada aspecto da vida. 

Logo após o hino, Paulo, no verso 36, ensina que a vida 
cristã deve nos levar a três reconhecimentos. O cristão 
tem que reconhecer que tudo é dEle, tudo vem às nossas 
mãos por meio dEle e tudo é para Ele. Esses três pontos 
não são apenas aspectos cognitivos, mas devem tocar em 
cada aspecto da nossa vida diária.

Em primeiro lugar precisamos reconhecer que tudo é 
de Deus. Esse primeiro ponto é o mais fácil para a gran-
de maioria dos cristãos, pois é uma questão apenas de 
concordância intelectual. Se alguém te pergunta: quem 
te deu esse carro, essa casa, esse emprego? Quase que au-
tomaticamente dizemos: “foi Deus quem me deu”. Alguns 
até colocam um adesivo com esse slogan no carro. Esse 
é o primeiro ponto para ser fiel mas, segundo o texto de 
Romanos 11, não é o único. 

O segundo ponto já é mais prático, não é apenas dEle, 
mas também por Ele. Em outras palavras, o que me vem 
as mãos não é por minha força, sabedoria e capacidade e 
sim, pela providência de Deus que age em mim e me dá 
força, sabedoria e capacidade.

Certo dia conversei com um empresário cristão, que 
tentava me convencer que no Brasil não é possível ser 
completamente honesto e ainda próspero nos negócios. Ele 
não tinha nenhuma dificuldade em reconhecer que tudo 
o que possuía era de Deus, mas admitiu que não ganhava 
por meio dEle e sim do jeitinho que ele dava para burlar a 
lei. Por isso não basta dizer: “Tudo é dEle”, temos que dizer 
também: Tudo é por meio dEle. Temos que tomar a seguin-
te decisão nesse ponto: “Creio que tudo o que tenho 
chegou até mim pela amorosa mão de Deus.”

•  Você chegou onde chegou sozinho?
•  Você é o que é por conta própria?
•  Você tem o que tem por sua capacidade apenas?
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Tiago 1:17 nos diz que tudo o que temos e somos, nos-
sos talentos, tempo, saúde, capacidades e oportunidades 
nos foram dados pela amorosa mão de Deus. Mas a nossa 
maior dificuldade é dar o terceiro passo e reconhecer que 
tudo o que temos é para Deus e Sua causa. Podemos até 
admitir mentalmente que é dEle e por Ele, mas temos que 
agir e ser fiel para demonstrar que tudo é para Ele.

Deus seja louvado, porque já está se levantando uma 
geração de jovens que estão vivendo o tudo que é dEle, por 
Ele e para Ele. Jovens que estão incomodados por perceber 
que podemos fazer mais pela proclamação da verdade com 
nossos talentos e recursos. É essa atitude que leva a um 
reavivamento pessoal e duradouro. Alguma coisa precisa 
iniciar-se em nós!

Entre 1904 e 1905 o País de Gales viveu o que é conhe-
cido como um dos maiores reavivamentos da história. Os 
jornais de todo o mundo noticiavam as coisas extraordiná-
rias que estavam acontecendo em virtude do reavivamento. 
Um dia um homem de Londres pegou um trem e resolveu 
ir ver pessoalmente se o que ele havia lido nos jornais 
era verdade. Ao desembarcar no País de Gales ele se deu 
conta de que não sabia por onde começar a procurar o tal 
reavivamento. Depois de andar por algumas quadras ele 
resolveu abordar um policial que estava parado em uma 
praça. Ele se aproximou e perguntou: “Policial, onde está 
acontecendo o grande reavivamento que os jornais tanto 
estão noticiando?” O policial encheu os olhos de lágri-
mas, apontou com o dedo para o próprio coração e disse: 
“Senhor, o reavivamento está acontecendo atrás desses 
botões de bronze.”

O reavivamento já se iniciou em você? 
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“Quem tem muitos amigos pode 
cair em desgraça; mas há amigo 

mais chegado que um irmão” 
(Provérbios 18:24).

Quem faz parte do seu 
círculo de amigos?

LOUVOR
Confiarei – CD Jovem 2011
Que Prazer é Ser de Cristo – CD Jovem 2012
Discípulos de Esperança – CD Jovem 2013 

TESTESMUNHO

R aquel é uma moça que cresceu dentro de 
um lar cristão. Ela adorava louvar a Deus 
nos cultos da igreja, e sempre apoiava no 
que fosse necessário. Quando se formou no 
Ensino Médio, ela decidiu fazer um curso 

em uma universidade local, não adventista. Não passou 
muito tempo para que ela começasse a demonstrar uma 
atitude diferente para com seus pais e para com os man-
damentos de Deus. Graças às orações de seus pais e de 
todos os irmãos da igreja, ela agora está de volta à igreja, 
para honra e glória de Deus. 

ORAÇÃO INTERCESSORA
Vamos orar neste momento por três motivos: em agra-

decimento pelos amigos; que sejtamos bons amigos para os 
outros; e que nossos jovens sejam libertos de amizades tóxicas.

Culto 5
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MENSAGEM
É importante ter cuidado com quem faz parte do nosso 

círculo de amizade, pois isso exercerá influência sobre a sua 
vida, para o bem ou para mal.

O ciberespaço mudou de maneira radical a forma como 
nos relacionamos com as pessoas. Agora é possível fazer 
amigos sem sequer conhecê-los fisicamente. É claro que 
essas são amizades superficiais e em muitas ocasiões não 
deveríamos sequer considerá-los amigos. Ter mil contatos 
nas redes sociais não quer dizer que temos muitos amigos, 
pois os amigos de verdade são poucos.

É necessário conhecer os tipos de amigos que você tem, já 
que nem todos os amigos são iguais. Vejamos alguns dos distin-
tos tipos de amigos que existem e suas principais características:

1.  Amigos tóxicos: São aqueles que não têm equilíbrio; em 
outras palavras, você dá, mas eles não, não te apoiam por 
você ser como você é, e tendem a causar desapontamen-
to frequentemente. Com o passar do tempo os amigos 
tóxicos causam sofrimento. Por isso, é melhor se afastar 
deles, se você tem algum.

2.  Amigos íntimos: São aqueles que você pode confiar 
aconteça o que acontecer, e para quem você pode contar 
coisas pessoais. Você confia neles e sabe que eles não vão 
decepcioná-lo. Graças ao nível de intimidade que você tem 
com os amigos íntimos, eles podem ser de grande ajuda 
quando você estiver passando por um período difícil.

3.  Amigos virtuais: Esse tipo de amigo se caracteriza pelo 
que conhecemos em um espaço virtual, pelas redes sociais. 
Às vezes, esses amigos podem se tornar amigos íntimos.

4.  Amigos da infância: São aqueles amigos que pas-
saram por grandes momentos com você desde que 
você era pequeno. Você o viu crescer e, de fato, vocês 
cresceram juntos. Pode ser que a distância os separe, 
mas sempre estará ali como no primeiro dia, sentindo 
seu carinho e atenção. 

5.  Melhores amigos: É a pessoa para quem você conta 
absolutamente tudo, é como um irmão e está presente nos 
bons e nos maus momentos. Pode ser que seja seu amigo 
de infância ou que tenha conhecido em outro momento 
da vida, mas algo muito forte os une. 

6.  Amigos da família: Uma categoria um tanto quanto 
indefinida. Os amigos da família são considerados amizades 
compartilhadas por todos os membros de uma família. É 
como se fosse, praticamente, um membro a mais da família.

A Bíblia diz: “Em todo o tempo ama o amigo e para a 
hora da angústia nasce o irmão” (Provérbios 17:17). A 

amizade de uma pessoa é um presente maravilhoso. Um 
amigo verdadeiro sempre vai querer o seu melhor, assim 
como você quer para ele. Infelizmente, às vezes nos damos 
conta de que, quem achávamos ser nosso amigo, na verda-
de não estava lá quando precisávamos. E, é claro, nesses 
momentos de dificuldade você realmente percebe quem o 
ama e quem vai estar com você para ajudar a passar pelo 
sofrimento. Quem faz parte do seu círculo de amigos?

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Com razão se tem dito: ‘Dize-me com quem andas, e te 

direi quem és’. O jovem deixa de compreender quão afetados 
são ao mesmo tempo seu caráter e sua reputação, pela escolha 
que faz de companheiros. A pessoa busca a companhia daque-
les cujos gostos, hábitos e modo de proceder, têm afinidades 
com os seus. Os que preferem a sociedade dos ignorantes 
e viciosos à dos sábios e bons, mostram ser defeituoso seu 
próprio caráter. Seus gostos e hábitos podem a princípio ser 
inteiramente diversos dos hábitos e gostos daqueles cuja 
companhia procuram; à medida, porém, que se misturam 
com essa classe, seus pensamentos e sentimentos mudam; 
sacrificam os princípios retos e, insensivelmente, mas de 
maneira inevitável, descem ao nível de seus companheiros. 
Assim como um rio sempre participa da propriedade do 
solo através do qual corre, do mesmo modo os princípios 
e hábitos dos jovens se mancham invariavelmente com o 
caráter dos companheiros com que se associam” (Conselhos 
aos Professores, Pais e Estudantes, p. 221).

MÃOS À OBRA
Louvor: Procure músicas que tenham a ver com o 

valor da amizade.
Testemunho: Podemos ver o vídeo da Igreja Adven-

tista sobre a influência que exercemos sobre os outros:  
 https://www.youtube.com/watch?v=9BKAceWBCho . 
Se tiver outro vídeo similar, use-o. Se possível, encenar o 
conteúdo do vídeo também.

Oração intercessora: Fazer um chamado à frente pa-
ra orar agradecendo pelos amigos que temos e que sejamos 
verdadeiros amigos. Que nossos jovens sejam livrados das 
más amizades e sejam conscientes do poder da influência.

Mensagem: Usar copos com água para ilustrar os tipos 
diferentes de amigos. Acrescentar um corante de acordo 
com o tipo de amizade em cada copo. Pode usar diferentes 
cores para representar os diferentes tipos de amigos. Veja 
a lista completa de amigos em  https://psicologiaymente.
com/social/tipos-de-amigos . Como são os seus?
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“Como, pois, invocarão 
aquele em quem não creram? 

E como crerão naquele de 
quem não ouviram? E como 

ouvirão, se não há quem 
pregue?” (Romanos 10:14).

LOUVOR
Levanto a Cruz – Adoradores 4
Teu Amor – Adoradores 4
 Missão – Adoradores 4

Como folhas de outono

TESTEMUNHO

G ema trabalhava em um pedágio da capital 
peruana. Um dia ela atendia aos carros que 
passavam por ali, quando chegou ao guichê 
um que parecia normal, mas não era. Ela se 
lembraria desse carro para o resto da vida. O 

motorista pagou o pedágio e ao acelerar para sair, ele parou. 
Uma pessoa que ia atrás do condutor abriu sua janela, tirou 
um livro e lhe entregou. Gema pegou o livro e continuou 
trabalhando. Quando teve um tempo livre, ela começou 
a lê-lo e não parou até terminá-lo. Ela caminhou até o pa-
deiro lendo o livro, continuou lendo no ônibus, chegou em 
sua casa e continuou lendo até de madrugada, pois estava 
presa a essas páginas. Em cada capítulo encontrava novas 
verdades e compreendia mais do que o Senhor queria di-
zer. Gema leu a última frase do livro que dizia: “A decisão 
é sua”, então ela fechou os olhos e orou: “Senhor, me diz 
se isso é verdade, me diz o que devo fazer, aonde devo ir”.

No dia seguinte ela estava se sentindo diferente. As palavras 
desse livro retumbavam em sua cabeça. Gema chamou sua 
mãe e comentou sobre o livro, e ela respondeu que também 
havia ganhado um. Assim, entre muitas coisas que aconte-
ceram, entre bênçãos e dificuldades, as duas fizeram o curso 
bíblico “A Fé de Jesus”, dentre outros estudos, durante quase 
um ano. Há onze anos elas foram batizadas juntas e desde esse 
dia Deus tem conduzido a vida delas de uma forma incrível. 

ORAÇÃO INTERCESSORA
Vamos orar para que o Espírito Santo toque no coração 

de muitas pessoas que já receberam o livro missionário ou 

Culto 6
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receberão em 2020. Só Deus poderá fazer com que algumas 
simples páginas se transformem em um instrumento de 
salvação para quem necessita de esperança, mas especial-
mente os que necessitam do Deus da esperança. Vamos orar?

MENSAGEM
Quantas vezes desejamos de todo coração servir ao 

Senhor e ser fiel em tudo, mas nos sentimos “insolventes” e 
aparentemente sem recursos? Parece que, se não tivermos 
o suficiente para compartilhar e ajudar a outros, ou se não 
tivermos um cargo específico é como se desistíssemos e con-
tinuássemos esperando. A Bíblia nos motiva em Eclesiastes: 
•  Tudo o que vier à mão para fazer, faze-o segundo suas forças.
•  Tudo o que está em suas mãos para fazer, faze-o com 

determinação.
•  Tudo o que puder fazer, faze-o com alegria.

Na Bíblia encontramos muitas situações onde Deus fez 
perguntas similares:

1. O que é isso que você tem na mão? Perguntou a Moisés, 
quando lhe chamou para ser um instrumento na libertação do 
seu povo escravo no Egito: uma vara, respondeu Moisés, uma 
simples vara com a qual apascento as ovelhas do meu sogro. 
Deus disse: pegue-a e use-a para mim (Êxodo 4:2-4). Deus quer 
que usemos o que temos nas mãos. Muitos acham que tem 
muito pouco. Possivelmente você tem apenas sua voz, suas 
mãos, seus pés, um pouco de força, ideias ou um sorriso. Use-os 
para a glória de Deus. Lembre-se que com uma simples vara 
Moisés foi o canal de maravilhas e milagres, guiou o povo de 
Deus, tirou água da rocha, abriu o mar Vermelho... Imagina 
tudo o que você pode fazer com o que tem em mãos, se Deus 
o chama. Do pouco o Senhor pode fazer muito: Se você pode 
crer tudo é possível ao que crê (Marcos 9:23).

2. “Quem tem algo para comer e repartir”, perguntou Jesus a 
seus discípulos depois do Sermão do Monte. Responderam: “Há 
um menino que tem cinco pães e dois peixes, mas é muito pouco 
para tanta gente”. Nessa ocasião Jesus alimentou mais de cinco 
mil pessoas com o pouco que tinha e quando a multidão estava 
satisfeita, disse aos discípulos: “Recolham os pedaços de pão que 
sobraram”. E se encheram doze cestas! Deus pode fazer grandes 
milagres com pouca coisa, e se for necessário, Ele faz com nada. 
Ponha nas mãos de Jesus tudo o que você tem e reparta com 
aqueles que Ele lhe mostrar. Faça como a viúva de Sarepta que 
tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela obedeceu 
a Deus e confiou em suas promessas, repartiu com Elias sua últi-
ma porção de comida. E a promessa de Deus se cumpriu em sua 
vida: não se acabou a farinha e nem secou o azeite (1 Reis 17:16).

3. “Que armas você tem para enfrentar o gigante?” 
“Cinco pedras lisas do riacho e uma funda” (1 Samuel 

17:40). “Como vais batalhar sozinho contra esse filisteu?” 
disse Saul. Davi sabia que o Senhor, que o havia livrado das 
garras do leão e do urso, também o livraria do poder do 
filisteu. Davi tinha certeza que Deus estava com ele; e ele 
venceu o gigante Golias com o poder do Senhor. 

Deus nos convida para que depositemos toda nossa 
fé e confiança nEle, que é nosso refúgio, fortaleza e quem 
guiará nossos passos em todo momento. Não há limites 
para Deus, pois para Ele não há nada pequeno. Tenha fé, 
obedeça, consagre sua vida e você verá um grande mila-
gre. Deus o usará nas grandes e pequenas coisas para Sua 
honra e glória, e você poderá ser bênção para muitas vidas.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus fará logo grandes coisas por nós, se nos ache-

garmos humildes e crentes a Seus pés [...]. Mais de um 
milhar serão logo convertidos em um dia, a maioria dos 
quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de 
nossas publicações” (O Colportor Evangelista, p. 151). 
“A noite da prova é quase passada. Satanás está exercendo 
seu magistral poder, pois sabe que seu tempo é pouco. [...] A 
verdade não pode ser oculta agora. Devem fazer-se declara-
ções positivas. A verdade deve ser dita com sinceridade, em 
folhas soltas e brochuras, e estas, espalhadas como folhas 
do outono” (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 281).

MÃOS À OBRA
Louvor: Procure músicas que estejam relacionados à 

esperança ou com a distribuição de livros. Essa seria uma 
boa música em referência ao título:  https://www.youtube.
com/watch?v=7W-Mnj19jVI 

Testemunho: Você pode convidar os jovens para vi-
rem mais cedo para o culto jovem a fim de verem o vídeo 
juntos. É o filme completo do “Testemunho Sugestivo” e 
foi muito bem produzida pela Novo Tempo Peru:  https://
www.youtube.com/watch?v=OLMMIKAOE9w  

Oração intercessora: É fundamental realçar que 
o Impacto Esperança já tem mais de dez anos em nosso 
continente e tem sido uma das coisas que uniu toda a 
igreja de todos os diferentes países da Divisão Sul-Ame-
ricana. O Espírito Santo quer continuar usando nossas 
publicações para sensibilizar os corações para receberem 
o evangelho eterno.

Mensagem: Depois de apresentar a mensagem, po-
dem-se fazer grupos com os jovens, desafiando-os a criar 
maneiras totalmente inovadoras e distintas para entregar 
o livro missionário.
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“Tenha cuidado com o que 
você pensa, pois a sua vida é 

dirigida pelos seus pensamentos” 
(Provérbios 4:23, NTLH).

Viciado: eu?

LOUVOR
Flua em mim - Adoradores 3
Nas Mãos do Oleiro – Adoradores 3
Restaurado – Adoradores 3

Pr. José Benjamin Espinoza Salazar – Ministério Jovem – MLT/UPS
Culto 7
Mathew MacQuarrie | UnsplashMathew MacQuarrie | UnsplashMathew MacQuarrie | UnsplashMathew MacQuarrie | UnsplashMathew MacQuarrie | Unsplash

TESTEMUNHO

“O vício em todas suas formas é uma cri-
se global que caus a milhões de mortes 
anualmente”, disse Katia Reinert aos 
800 profissionais da saúde e outros 
assistentes provenientes de 106 paí-

ses, durante sua apresentação na sessão plenária de 11 
de julho de 2019, durante a Terceira Conferência Global 
sobre Saúde & Estilo de Vida, em Loma Linda, Califórnia. 

O índice mais alto de morte em pessoas na faixa etária 
entre 15 e 49 foi causado por relações sexuais desprote-
gidas, consumo de bebidas alcoólicas, hábito de fumar, 
obesidade e altos níveis totais de colesterol, baseando-se 
novamente em dados revelados pelo OurWorldData.org.

“Mas há esperança”, acrescentou. Uma alimentação 
saudável, exercício físico, respirar ar puro, encontrar co-
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nexões reais e relações atenciosas com outros jovens ou 
mentores adultos e aprender sobre o propósito de Deus 
para sua vida, todos esses comportamentos podem fazer 
a sua vida se transformar para melhor.

“O mais importante”, enfatizou a Dra. Reinert, é que 
“devemos olhar para Deus e para seu amor, compaixão e 
promessas. Ele promete liberdade da escravidão e pode-
mos com toda segurança depositar nossa confiança nEle” 
(Adventist Review, 18 de julho de 2019).

ORAÇÃO INTERCESSORA
Peçamos a Deus que nos encha do seu Espírito, para que 

possamos mudar nossos hábitos e costumes nocivos, para 
termos uma mente nova para servi-Lo. Oremos por aqueles 
jovens que sabemos que estão lutando contra algum vício.

MENSAGEM
O cérebro é o órgão mais importante do corpo humano, 

pois ali se formam os pensamentos, as ideias são geradas 
e as decisões tomadas. O cérebro controla todos os órgãos 
do corpo e é responsável por conectar uns com os outros 
por meio do sistema nervoso central. Se algo falhar nesse 
maravilhoso órgão teremos sérios problemas de saúde e 
não poderemos nos desempenhar adequadamente para 
cumprir nossas obrigações.

Os vícios podem atacar direta ou indiretamente o cé-
rebro e podem nos destruir de forma física, mental e es-
piritual.

Lamentavelmente todos temos uma natureza pecami-
nosa (Romanos 7:19, 20) que nos arrasta para perto do 
mal, e isso se transforma em uma desvantagem ante os 
problemas e dificuldades que temos que enfrentar nesse 
mundo. Sem Deus não teríamos nenhuma esperança de 
vitória sobre o pecado e os vícios que o inimigo quer que 
pratiquemos.

O jovem adventista não está livre de cair em vícios. Se 
você se desconectar de Jesus pode ser preso pelos maus 
hábitos ou vícios que o degradarão, mas Deus já prometeu 
em sua Palavra que Ele pode nos mudar radicalmente se 
deixarmos que o Espírito entre em nosso coração e em 
nossa mente (Ezequiel 36:26, 27).

Por mais debilitada que nossa vontade esteja, ela pode 
ser fortalecida se buscarmos a Deus com sinceridade e 
nos deixarmos guiar por seu Espírito (Salmos 143:10, 11).

A única maneira de nos livrarmos dos vícios que destro-
em nosso cérebro e nosso corpo é nos oferecendo perante 

Deus como oferta viva todos os dias (Romanos 12:1). Ele 
nos perdoará e nos limpará de todos os nossos pecados, 
Ele é poderoso para nos transformar em novas criaturas, 
novas pessoas com novos pensamentos e com uma vida 
nova, “porque nada é impossível para Deus” (Lucas 1:37).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Você não precisa, porém, se desesperar. Deve estar 

determinado a crer, embora coisa alguma lhe pareça ver-
dadeira e real. Não é preciso dizer-lhe que foi você mesmo 
que se colocou nessa não invejável situação. Você deve 
reconquistar a confiança em Deus e nos irmãos. Cumpre-
-lhe sujeitar a vontade à vontade de Jesus Cristo; e, quando 
assim fizer, Deus tomará imediatamente posse, realizando 
em você o querer e o efetuar segundo a Sua boa vontade. 
Toda a sua natureza será então submetida ao domínio do 
Espírito de Cristo; e os seus próprios pensamentos esta-
rão sujeitos a Ele. Você não pode controlar seus impulsos, 
emoções, segundo deseja; mas pode dominar a vontade e 
pode realizar uma inteira mudança em sua vida. Entregan-
do a Cristo o seu querer, sua vida estará escondida nEle 
em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os 
principados e potestades. Você receberá de Deus força que 
o ligará firmemente a Sua força; e uma nova luz, a própria 
luz da fé viva, lhe será disponibilizada. Sua vontade, porém, 
deve estar de acordo com a vontade de Deus, e não com a 
das companhias por meio de quem Satanás está continu-
amente agindo para enredá-lo e destruí-lo” (Mensagem 
aos Jovens, p. 152).

MÃOS À OBRA
Louvor: Os assuntos escolhidos têm a ver com o poder 

de Deus para mudar nossa vida. É o poder do Espírito San-
to que nos busca para transformar nossa mente sempre 
e quando nos entregamos a Ele com todo nosso coração.

Testemunho: Se possível, convide um irmão que ven-
ceu algum vício com a ajuda de Deus ou também poderia 
passar um vídeo que conte a mesma experiência para 
fortalecer o testemunho.

Oração intercessora: Se possível orar em duplas, 
colocando antes em um papel os vícios que podem estar 
afetando nossa vida e assim pedir a Deus que nos ajude 
a eliminá-los.

Mensagem: Busque exemplos de pessoas que chega-
ram a vencer seus vícios com o poder de Deus. Se possível, 
faça uma entrevista com essa pessoa.
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“Porque eu bem sei os 
pensamentos que tenho a 

vosso respeito, diz o SENHOR; 
pensamentos de paz, e não de mal, 

para vos dar o fim que esperais” 
(Jeremias 29:11).

Sonhos de fé

LOUVOR
Fé e Ação – Música Tema JA 2018
Confie – DVD Adoradores 4
Habita em Mim – adoradores 4

Pr. Daniel Huamán Medina – Ministério Jovem – MSOP/UPS
Culto 8
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TESTEMUNHO

U ma moça tinha o sonho de ir para a Uni-
versidade Peruana União. Esse sonho 
foi um desafio para a família que não 
tinha recursos financeiros. Sua irmã 
precisou estudar na mesma cidade por 

ter o orçamento limitado. Apesar de tudo, ela decidiu ir e 
seguir seus sonhos. O mais especial é que durante os anos 
de estudo Deus mostrou suas bênçãos a toda a família. 
Hoje ela é esposa de pastor e serve a Deus no ministério.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Peça ao Senhor pela mensagem e pela sua vida. Para aque-

les que neste momento têm o desejo de servir a Deus, mas 
que tem que vencer obstáculos muito grandes para conseguir.

MENSAGEM
Frequentemente penso nos 

obstáculos que os jovens têm 
que enfrentar ao caminha-
rem pela vida em busca de 

seus sonhos. Constantemente encontro com jovens 
que me perguntam o que eles poderiam fazer para ir 
para a universidade adventista ou como poderiam se 
preparar na universidade para serem pastores; tam-
bém me encontro com pais com sentimento de culpa, 
se lamentando por não terem acreditado nos sonhos 
dos filhos, e o mais doloroso, por não terem sido ins-
trumentos de Deus sendo facilitadores para que seus 
filhos triunfassem na vida cristã. 
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Para vencer na vida é necessário o esforço; há provas 
que temos que superar, desafios internos e externos, como 
podemos ver na vida de Davi.

I.  QUANDO SEU PAI NÃO ACREDITA QUE 
VOCÊ PODE SER REI
“Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de 

Samuel; porém Samuel disse a Jessé: […]. Acabaram-se os 
moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apascentando 
as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, 
porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui” 
(1 Samuel 16:10, 11).
a.  Jessé respeita a tradição e considera que seu filho maior, 

Eliabe, o primogênito, é o primeiro candidato para ser 
rei (preferência pelo maior).

b.  Jessé não chama Davi (todos podem ser, menos ele).
c.  Para Jessé, o futuro de Davi é ser pastor de ovelhas.

Aplicação: Na vida todos querem vencer, sonhamos 
com uma profissão ou em ter realizações na vida. É nesse 
momento que nossos pais desempenham um papel im-
portante para conosco, ao dizer “filho, conta comigo”. Mas 
que frustração sentimos quando ouvimos, “isso não é para 
nós, não temos chance”. Os pais têm a responsabilidade 
de incentivar os filhos para realizarem seus sonhos, espe-
cialmente quando esses sonhos têm a ver com a vocação 
de servir a Deus. Davi creu que poderia ser rei quando lhe 
ungiram, a despeito de seu pai achar que ele não poderia 
ser. A primeira batalha que teve que pelejar e vencer não 
foi contra o gigante Golias, o primeiro gigante que ele 
teve que vencer foi um gigante interior, o do menosprezo. 

II.  QUANDO SEUS IRMÃOS O LEMBRAM 
QUE VOCÊ DEVE CUIDAR DAS OVELHAS
“Então falou Davi aos homens que estavam com ele, 

dizendo: Que farão àquele homem, que ferir a este filis-
teu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este 
incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus 
vivo? [...] E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar 
àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e 
disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas 
poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, 
e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja” 
(1 Samuel 17:26-28).
a.  Eliabe, apesar de ser o mais velho, não tinha muitas 

aspirações para sua vida.
b.  Quando seu irmão viu que Davi queria enfrentar o gi-

gante, ele o repreendeu.
c.  Eliabe o fez lembrar que seu lugar era no campo com as 

ovelhas, e não no campo de batalha.

Aplicação: É comum ver pessoas que tentam ocultar 
suas ideias ou suas atitudes quando se pensa diferente 
delas. Eu digo que, se isso pode lhe trazer problemas, não 
traia nunca seus ideais. Os conformistas ou pessimistas 
sempre vão querer que você seja como eles, o julgarão da 
pior maneira, como “convencido”, “certeza que quer agradar 
o chefe”, etc., com o intuito de que você continue como está. 
Por outro lado, Eliabe, o irmão que deveria estar ao lado 
apoiando é quem reforça a ideia do pai de que o lugar de 
Davi é no campo junto das ovelhas.

Chamado: Se você é pai e está lendo isso, lembre-se que 
Deus tem um plano especial para seus filhos. O Senhor os 
entregou a você com um propósito e não importa quanto 
custe ou aonde queiram ir, procure dar o melhor a todos. 

Se você é jovem, lembre-se da mensagem: “Porque eu 
bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz 
o SENHOR; pensamentos de paz, e não de mal, para vos 
dar o fim que esperais” (Jeremias 29:11).

Davi chegou a realizar seus sonhos porque creu em 
Deus, e apesar de seu pai e seu irmão não terem o apoiado, 
ele avançou pela fé.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os pensamentos e caminhos de Deus em relação às Suas 

criaturas estão acima da nossa mente finita; mas podemos 
estar certos de que Seus filhos serão levados a preencher 
precisamente o lugar para que estão habilitados, e estarão 
aptos para cumprir o próprio trabalho confiado às suas 
mãos, se tão-somente sujeitarem sua vontade a Deus, a fim 
de que Seus planos beneficentes não sejam frustrados pela 
perversidade do homem” (Patriarcas e Profetas, p. 470).

MÃOS À OBRA
Louvor: Procure músicas que falem sobre superação 

e sobre como Deus nos ajuda a sobressair mesmo que os 
obstáculos pareçam grandes demais.

Testemunho: Projetem o vídeo de testemunho de Wilmer 
e Pedro:  https://www.youtube.com/watch?v=8v_upq61lxE . 
Se tiver outro vídeo similar, também pode ser usado. 

Oração intercessora: Convide a igreja a fazer grupos 
de cinco a oito pessoas, para que possam compartilhar seus 
sonhos uns com os outros. Depois cada um do grupo fará 
uma oração curta pelo pedido de quem estiver à sua direita.

Mensagem: Se possível fazer: (1) Teste de carreira 
profissional; e (2) Chuva dos sonhos, perguntando aos jo-
vens o que querem ser na vida e de que maneira poderiam 
servir melhor a Deus.
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