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D eus é o Líder supremo, e Ele chama seus filhos para serem líderes de outros. 
Deus pode ter planejado Sua criação de muitas outras maneiras, mas 
decidiu criar o ser humano com a capacidade de se relacionar com Ele 
e segui-Lo por vontade própria. Quando o ser humano caiu em pecado, 
Deus poderia ter executado um plano de redenção que não incluísse os 

pecadores nesse processo.
Mas, Ele nos chama a participar e a dirigir outros enquanto O seguimos. Ele aclara isso 

desde o princípio: “Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 
Tenha ele domínio...” (Gn 1:26).

Creio de todo coração que tudo se sustém ou se destrói por causa da liderança. O que 
quero dizer é que, mais que qualquer outro fator, a liderança de qualquer grupo de pessoas 
determinará seu êxito ou seu fracasso.

Você pode ver, frequentemente, o impacto da liderança na Bíblia. No antigo Israel, 
quando o povo de Deus tinha um bom rei, toda a nação ia bem. Quando acontecia o 
contrário, as coisas iam de mal a pior.

O chamado à liderança é um padrão consistente na Bíblia. Quando Deus decidiu 
escolher uma nação para Si, Ele não chamou às massas, Ele chamou a um líder; Abrão. 
Quando Ele quis libert ar Seu povo do Egito, Ele não os guiou coletivamente. Ele levantou 
um líder para isso, Moisés. Quando o povo ia entrar na Terra Prometida, eles seguiram 
um homem, Josué. Cada vez que Deus deseja fazer algo grandioso, Ele chama um líder. 
Hoje Deus chama você para liderar a Sua juventude e guiar os jovens para mais perto de 
Jesus e do nosso lar.

Um abraço e sempre Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem DSA 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

O chamado 
para ser líder
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Desafios
dotrimestre

NOVEMBRO
•  O dia de Finados é 2 de novembro, e sempre fazemos 

ações missionárias em cemitérios, confortando as famílias 
enlutadas e levando com criatividade uma mensagem 
de esperança para as pessoas. Como tivemos um ano 
atípico em função da pandemia, analise com seu pastor 
distrital a melhor forma de apoiar as pessoas, conforme 
as orientações do governo local. O cartão evangelístico 
que preparamos está no nosso site e nas redes sociais.

•  Reencontro – Do dia 20 ao 28, teremos a semana espe-
cial do Reencontro, via web e, no último final de semana, 
planejamos fazer uma celebração nas igrejas. Durante os 
meses de outubro e novembro, estaremos engajados nessa 
missão de buscar aqueles que se afastaram e trazê-los de 
volta ao convívio da igreja. 

OUTUBRO
Nos dias 15 a 17 de outubro teremos nosso Congresso 

de Universitários – Eu sou de outro mundo – 2º 
episódio. Inscreva-se e participe, pois será marcante para 
o movimento de universitários adventistas no Brasil. Sexta 
e sábado teremos pequenos grupos e igrejas participando 
de forma híbrida. No domingo cada um participará indivi-
dualmente nas plenárias e workshops. Teremos boa música, 
testemunhos, ideias para revolucionar seu ministério local. 
Site: adv.st/deoutromundo

Em razão da COVID-19, busque as orientações de seu 
governo local e prepare-se para este evento com os univer-
sitários. Saiba mais detalhes em nosso site e redes sociais.

DEZEMBRO
•  O Mutirão de Natal é a marca distintiva de ações solidárias promovidas pela ASA. Como jovens, também devemos 

fazer a diferença na vida de quem mais precisa.

•  Em várias regiões, nos meses de novembro e dezembro, serão feitos os preparativos para a Missão Calebe – EU 
VOU, que acontecerá em janeiro de 2022. Aproveite esse período para capacitar, motivar e inspirar a juventude que 
sairá salvando e servindo nas férias. Não se esqueça de cadastrar as equipes no S-JA e contratar o Seguro 
Anual. Saiba mais em  missaocalebe.org.br 
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FIQUE LIGADO
O tema do Ministério Jovem para 2022 será... EU VOU.

REDES�SOCIAIS�DO�MINISTÉRIO�JOVEM
•  Sites:  adventistas.org/pt/jovens – liderja.com 
•  Facebook:  facebook.com/jovensadventistasbrasil 
•  Instagram:  instagram.com/jovensadventistasbrasil 
•  Twitter:  @MinisterioJovem  e  @MissaoCALEBE
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Vinicius Aquino, 
Voluntário brasileiro no Chade.
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@voluntariosdsa

Serviço Voluntário Adventista
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Pequeno grupo de jovens
Artigo

T odos desejam fazer parte de uma comunidade onde possam se sentir 
amados, respeitados e valorizados. Todos querem amigos verdadeiros 
que se importem, chorem, riam e celebrem cada vitória uns com os 
outros. Todo mundo quer, mas nem todos têm. A igreja deveria ser 
esse lugar, não o templo, mas as pessoas que fazem parte dele. É aqui 

que vemos a importância de ter pequenos grupos saudáveis para o crescimento e a 
conservação dos jovens na família em Cristo.

Já no segundo quinquênio, a Divisão Sul-Americana elegeu as novas gerações 
como uma das ênfases a serem trabalhadas, o que implica sua preocupação com 
as crianças, adolescentes e jovens. Seria o Pequeno Grupo uma forma de resgate e 
conservação de jovens?

Sou líder de jovens no Paraguai, onde tivemos uma experiência muito interessante 
com os Pequenos Grupos de amigos, e vou compartilhar alguns dos ensinamentos 
que aprendi no Ministério Pastoral e no Ministério Jovem do Brasil. Muito do que 
aprendi vem de experiências, visitas, vivências e leituras. Um dos livros, que não pode 
ser ignorado e que é a razão de minha paixão pelo assunto, é Crescimento Explosivo 

Heberson Licar – Ministério Jovem – União Paraguaia
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primos na infância. Era como se fosse uma igrejinha, toda 
mecânica, tudo muito previsível, até as cadeiras dispostas 
em fileiras, um púlpito, um pregador. A formalidade faz 
com que alguns irmãos deixem a igreja assim que a Escola 
Sabatina termina, outros, no meio do sermão, e a maioria 
vive na igreja sem amigos. O pequeno grupo precisa ser 
fruto de um relacionamento, e os relacionamentos são 
espontâneos. A reunião não precisa e não pode ser uma 
“igrejinha”. Além disso, não é preciso tanta formalidade e 
reverência para sermos uma igreja. O pequeno grupo é mais 
um encontro de amigos que se sentem cuidados, amados e, 
por isso, eles cantam, oram, comem sem se preocupar com 
preconceitos ou regras padronizadas. O fato de o programa 
ser espontâneo lhe confere singularidade e essência, pois 
não tem uma sequência fixa. Alguns podem começar com 
comida, outros, com louvores ou depoimentos e assim por 
diante. Entendendo esses elementos que fazem parte do 
pequeno grupo, cada um pode organizar o encontro dentro 
de sua realidade. Embora a reunião não seja o foco principal 
do pequeno grupo, é uma das consequências.

A IMPORTÂNCIA DA COMIDA
Como disse o rabino Moshe Bem Shaul, “a fórmula Bíblia 

+ comida é infalível”. A igreja primitiva não tinha templos, 
nenhum equipamento sofisticado, nenhum estudo padro-
nizado e impresso; eles tinham um ao outro e Cristo. Eles 
se encontravam constantemente nas casas, alguns comen-
tários dizem que eles estavam constantemente fazendo a 
Ceia do Senhor, mas o mais notório é que eles se reuniam 
para compartilhar comida, comer e contar suas histórias 
de conversões e milagres. Isso transforma a vida da igreja 
e a vida de qualquer comunidade que aprende a viver e 
comer junto. Aqui, orientamos os jovens a não convidar 
seus amigos a fazer estudos intensivos de Daniel e Apoca-
lipse ou a estudar a Bíblia diretamente, mas a convidá-los 
a comer de acordo com sua realidade. É em uma reflexão 
comunitária que esses jovens compartilham as bênçãos, 
abrem o coração e sentem o Espírito Santo atuando.

As comunidades que já se relacionavam dessa forma 
antes da pandemia não tiveram problemas para se manter. 
Nos pequenos grupos, é criado um ambiente propício para 
que possamos permanecer juntos e nos sentir em família, 
independentemente de ser virtual ou presencial. Temos 
pequenos grupos que não pararam de se reunir, sempre 
considerando o que é estabelecido pelo governo. Acredito 
que pequenos grupos com a filosofia correta podem dimi-
nuir o índice de apostasia e aumentar o número de jovens 
que se sentem interessados em compartilhar e viver sua fé.

da Igreja em Células, de Joel Comiskey, no qual o autor 
faz pesquisas científicas com as maiores igrejas do mundo 
em pequenos grupos, chamados células, e tira importantes 
lições para a vida em comunidade. Daí vem meu pressu-
posto de abrir pequenos grupos de jovens, e eu gostaria 
de apresentá-lo a seguir:

1.  O pequeno grupo é composto por um líder que tem 
a visão de Deus para seus amigos e para aqueles de 
quem ele geralmente cuida.

2.  O pequeno grupo deve se multiplicar. O fruto de 
um pequeno grupo é a criação de um novo pequeno 
grupo.

3.  Essa multiplicação ocorre quando um membro já 
está cuidando de seus amigos.

A IMPORTÂNCIA DO LÍDER
Muitas vezes, na igreja local, temos o costume de abrir 

pequenos grupos por área geográfica, por classes de Escola 
Sabatina ou outros. Essa estratégia, apesar de ser a mais 
contundente e de trazer resultados rápidos, tende a perder 
a audiência e terminar logo. Concentramo-nos em reuniões 
ou eventos, camisetas; e, muitas vezes, estão no pequeno 
grupo os mesmos que estão na igreja, fazendo as mesmas 
coisas, da mesma maneira, e não envolvemos ninguém de 
fora. A melhor maneira de abrir um pequeno grupo de 
jovens seria inspirar um jovem ou alguns jovens a ter a 
visão de Jesus para seus amigos. Isso é feito estudando a 
Bíblia com eles, mostrando a importância do discipulado, 
do cuidado e do amor na prática. Esse jovem ou esses jovens 
são desafiados a criar suas comunidades de acolhimento; 
são amigos a quem eles podem dar atenção especial, ajudar, 
cuidar, visitar e, consequentemente, abrir um pequeno gru-
po. Seu grupo deve incluir algumas pessoas da igreja com 
dons diversos e úteis para o pequeno grupo, não mais do 
que cinco, e o restante são amigos não adventistas de quem 
ele agora cuidará; seu trabalho começa quando a reunião 
termina. Todas as outras funções podem ser delegadas, 
exceto a de líder do pequeno grupo, pois ele atua como o 
pastor de um pequeno rebanho. Ao longo da semana, ele 
vai visitar ou telefonar para cada membro do pequeno 
grupo, dando importância a cada um deles, cuidando deles; 
é por isso que o pequeno grupo não pode ser tão grande.

A IMPORTÂNCIA DA INFORMALIDADE
É um tanto peculiar visitar alguns pequenos grupos. 

Um dia, fui ao pequeno grupo dos meus pais e parecia que 
estava “brincando de igrejinha”, como fazia com os meus 
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“Porque o Filho do 
Homem veio buscar e salvar 

o perdido” (Lucas 19:10).

LOUVOR
Verei Jesus – Adoradores 2
Eis-me Aqui – Adoradores 2
Digno de Louvor – Adoradores 2

Frutos da missão
Rubén Dario Santacruz Gómez – Estudante de Teologia no SALT-IAP (Distrito Filadélfi a/UP)

Culto 1

TESTEMUNHO

N ossa história é sobre um jovem de 16 
anos, Rômulo, do Setor Finsocial, em 
Goiás. Tudo começou com a Missão Ca-
lebe, liderada por Pero dos Santos, que 
junto com seus calebes, realizavam uma 

pesquisa bíblica. Rômulo e três amigos aceitaram o curso 
bíblico, e foram rapidamente atendidos pela equipe de 
calebes composta por Camille, Lorrayne, Kaique e Vitor. 
Esta história cruza com a minha, porque nessas férias eu 
colportei no Brasil. Estava alojado na mesma igreja que 
os calebes e fiquei mais amigo de Pero, pois estudamos 
no mesmo curso de Teologia. 
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Em algumas ocasiões eu acompanhava o projeto, espe-
cialmente o grupo que estava encarregado de dar o estudo 
bíblico para Rômulo e seus amigos. Alguns dias depois 
começou a Semana de Oração Jovem, e fiquei responsável 
pela mensagem em uma das noites. Com a permissão de 
Rômulo, contei parte de sua história, sobre seu interesse 
de conhecer a Cristo e Sua Palavra. 

Pouco tempo depois recebi uma mensagem de Rômulo 
pedindo para ser batizado. A felicidade inundou meu co-
ração. Rapidamente compartilhei a mensagem com Pero, 
e ele, com o pastor distrital. O pastor Paulo, por sua vez, 
marcou uma visita para registrar a decisão desse jovem que 
tomou a melhor decisão de sua vida: entregar sua vida a 
Deus. Ele é um fruto da missão!

MOMENTO DE ORAÇÃO
Oremos pela Grande Comissão e pela conversão de 

pessoas como fruto de todo trabalho missionário realizado 
pelos jovens adventistas e pela igreja.

MENSAGEM
O que é missão e qual é sua importância para o ser 

humano, independentemente de sua filosofia e crença 
religiosa?

A missão está sempre relacionada com um objetivo 
que deve nortear todo o projeto. A missão é normalmente 
dada por superiores e demonstrada por seus criadores. Sua 
importância é refletida durante o planejamento, em todo 
processo e no resultado a ser alcançado. 

Mas quão importante é para o cristão a sua missão? Ao 
ler Eclesiastes 12, entendemos que ‘dever’ é essa obrigação 
moral que temos com Deus e com nosso próximo. Como 
Jesus menciona em Mateus 22:37-39, ainda sobre o dever, 
e à luz de Tiago 1, a liberdade é o bem mais precioso que 
podemos ter e é sinônimo de felicidade.

É interessante que os mandamentos estão escritos 
sobre o que se deve e não se deve fazer. Com isso podemos 
entender que Deus julgará todo ato bom ou mau. Tiago 
2:12 diz que devemos agir como aqueles que serão julgados 
pela lei de liberdade.

O dever é uma responsabilidade que precisamos assumir, 
já a missão é uma atribuição especial, um privilégio. O em-
penho em uma missão leva a um resultado, os frutos deste 
projeto, por sua vez, nos conduzem ao sucesso e a felicidade.

A missão do cristão é uma comissão especial e está ligada 
à função de ser embaixador do próprio Cristo. A missão 
não foi apenas criada por Ele, mas também demonstrada 

em sua vida, morte e ressurreição. Como Lucas 19:10 diz: 
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido”. 

Deus passou adiante a comissão, a função de continuar 
Sua obra de salvar e servir os nossos semelhantes. Esta 
grande comissão está registrada em Mateus 28:18-20 e não 
é apenas para colaborar com Cristo na salvação de Seus 
filhos, mas também para ensinar a eles essa nobre tarefa 
de semear a boa semente e colher os frutos.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Que a mensagem do evangelho soe através de nos-

sas igrejas, convidando-as para a ação universal. Que os 
membros da igreja tenham mais fé, adquirindo zelo de 
seus invisíveis aliados celestes, do conhecimento de seus 
inexauríveis recursos, da grandeza do empreendimento em 
que se acham empenhados, do poder de seu Guia. Os que 
se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, 
compreenderão a constante corrente dos acontecimentos 
que Ele ordenou” (Serviço Cristão, p. 59).

MÃOS À OBRA
Louvor: Os louvores podem ser conduzidos por pesso-

as que participam de diferentes projetos missionários da 
igreja local: ASA, Missão Calebe, Ministério Carcerário, etc. 

Testemunho: Um jovem pode apresentar a história 
do começo, contando-a na primeira pessoa, vestindo-se de 
acordo com o personagem, ficando em pé ou sentando-
-se sem olhar para o público, ou a história pode ser lida e 
encenada por mais jovens.

Oração intercessora: A pessoa responsável entra 
com reverência e lê Mateus 24:14 (mencionando apenas 
onde se encontra a passagem a ser lida). Depois de dar 
um minuto para cada um refletir (com música de fundo) 
e fazer uma oração pessoal, o dirigente termina com uma 
oração em voz alta.

Mensagem: Pode-se fazer um Power Point abordando 
o conceito de missão na Bíblia e no Espírito de Profecia. Em 
seguida perguntar para algumas pessoas presentes qual é 
a missão mais importante que elas têm. 
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“Porém o meu 
servo Calebe, visto que 

nele houve outro espírito, 
e perseverou em seguir-me, 
eu o farei entrar na terra que 

espiou, e a sua descendência a 
possuirá” (Números 14:24).

A promessa dos 
aguerridos

LOUVOR
Alma Missionária – CD Jovem 2010
Diga ao Mundo – CD Jovem 2009
Eu sou Calebe – CD Jovem 2013

Marly Céspedes – Coordenadora Nacional de Jovens – Distrito Colônias Unidas/UP
Culto 2
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TESTEMUNHO

T ive a magnífica oportunidade de partici-
par do final de semana de encerramento 
do Calebe Metropolitano da União Para-
guaia, na cidade de Pedro Juan Caballero. 
Meu trabalho consiste em visitar os pon-

tos de Calebe durante seu desenvolvimento e cada um 
é diferente, com muitas histórias e milagres. O Calebe 
Metropolitano foi meu último grupo de visita, onde mais 
de duzentos jovens passaram duas semanas trabalhando 
arduamente. Os frutos foram várias igrejas inauguradas, 
uma igreja doada milagrosamente, dois clubes de desbra-
vadores, 21 pequenos grupos e 147 batismos, sem contar 
todas as pessoas que foram beneficiadas com atendimento 
médico integral, cestas básicas e muito amor. Queria con-
gelar cada momento do encerramento! Além da alegria, 
do alvoroço, da paixão que pude absorver desses valentes, 
lembrei-me da promessa de Deus a Calebe e pensei: “Isso 
mesmo. Deus é fiel. Pedro Juan Caballero é terra de Calebe”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Ore pela próxima campanha da Missão Calebe de cada 

distrito ou igreja local, para que frutos sejam colhidos para 
a vida eterna.

MENSAGEM
Na verdade, as melhores motivações aliviam de alguma 

forma qualquer dificuldade e nos tornam mais corajosos. 
A coragem nem sempre é influenciada por fatores externos; 
ela tem um trampolim que pode até ser interno: Deus, seus 
amigos, suas experiências, seus medos, sua família... e no 
caso do homem da nossa história hoje, “um sonho”; um 
sonho de liberdade – um povo, um lar, paz – amparado 
pela certeza plena de um Deus libertador e poderoso. Este 
homem é Calebe. Aos 40 anos, forte, cheio de vida, sonhava 
e acreditava com firme otimismo que seu povo conquista-
ria a terra prometida apesar dos níveis de dificuldade, pois 
era possível. Ele abraçou essa possibilidade quando quase 
ninguém o fez e viu sua geração perder a oportunidade de 
alcançá-la. E foi então que veio uma promessa gloriosa de 
Deus que se encontra em Números 14:24. Essa promessa foi 
um presente para quem não esperou por um. Não se tratava 
de porcentagem de possibilidades para crer; tratava-se de 
cumprir o propósito de Deus para Seu povo, e Deus confir-
mou essa segurança para ele ao ver sua atitude e espírito. 

Essa promessa continua até hoje para todos aqueles que, 
sem hesitação, se desafiam a conquistar os lugares mais 
difíceis e impenetráveis para o evangelho, mas que, graças à 
promessa, será terra de Calebe, onde ele e sua descendência 
pisam. Hoje, por herança espiritual, somos seus descenden-
tes. Podemos reivindicar aquela preciosa promessa feita para 
os aguerridos, os bravos, nos quais existe outro espírito, e 
Deus nos dará a terra onde pisam nossos pés, para glória e 
honra de nosso Senhor. Quarenta e cinco anos depois, Calebe 
reclamou essa promessa e mostrou que não há limites para 
aqueles que escolhem ser corajosos por Jesus, desafiando 
os jovens e a igreja a ser um Calebe para sempre.

ESPIRÍTO DE PROFECIA
“Cristo tomou todas as providências para sermos fortes. 

Deu-nos Seu Santo Espírito, cuja missão é trazer-nos à lem-
brança todas as promessas feitas por Cristo” (Mensagens 
aos Jovens, p. 107).

MÃOS À OBRA
Louvor: Seria bom sugerir o uso da camiseta Calebe 

para esta ocasião especial. A terceira música tem mímica. 
Podemos convidar a congregação a participar em pé, com 
a condução de um grupo de cantores.

Testemunho: Convide um participante da Missão Ca-
lebe local, ou de outro distrito, para compartilhar o resumo 
do projeto em que participou (com fotos, vídeos, Bíblia, 
camiseta Calebe, etc.), ou use um depoimento em vídeo.

Oração: Peça a cinco jovens, com camisetas de Calebe, 
para segurarem cinco cartazes com as seguintes palavras: 
Oração, Visitação, Estudos Bíblicos, Decisão (ajudar alguém 
a decidir pelo batismo) e Conservação (cuidar dos novos 
conversos). Peça para as pessoas se juntarem perto do car-
taz com o tema que mais lhes chama a atenção, formando 
cinco grupos com os pilares do projeto Calebe. Além de orar, 
pode-se também verificar quais dons as pessoas gostariam 
de desenvolver  quando houver o próximo projeto Calebe.

Mensagem: Podemos começar com uma pergunta que 
leva ao nosso tópico: Você já foi desafiado a fazer algo, seja 
o que for, por alguma recompensa ou prêmio por bravura?

Também seria interessante utilizar algumas dinâmicas 
quebra-gelo, por exemplo: apresentar um pequeno desafio 
didático (algo criativo e simples) que inclua um prêmio 
interessante para o voluntário se atrever a fazê-lo. A ideia 
é motivar a participar e mostrar coragem. Idealmente, con-
vide um palestrante ativo nas atividades do projeto Calebe 
por estar mais familiarizado com a essência da mensagem.
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“Vocês são o sal da terra; ora, se 
o sal vier a ser insípido, como lhe 

restaurar o sabor? Para nada mais 
presta senão para, lançado fora, ser 

pisado pelos homens” (Mateus 5:13).

Vamos fechar o 
ministério jovem!

LOUVOR
Sou Mensageiro – CD Jovem 2006
Somos Teus Senhor – CD Jovem 2012
La única esperanza – CD Jovem 2014

Saúl Cruz – Ministério Jovem – Missão do Oriente Boliviano/UB
Culto 3
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TESTEMUNHO

U m amigo compartilhou uma maneira 
interessante de dar estudo bíblico: dor-
mindo. Essa experiência foi vivida por 
Jaime Lázaro após as exaustivas seis 
horas diárias de treinamento de nata-

ção no complexo militar de Lima, Peru. Embora estivesse 
exausto, isso não o impedia de compartilhar o evangelho 
com outro jovem. Alex esperava por ele todos os dias, e, 
quando eles estavam entre as perguntas três e quatro, Jai-
me adormecia! Alex terminava de responder, e o acordava 
para a última oração. Foi assim durante todas as aulas, até 
que, no último tópico, Alex decidiu ser batizado. Depois de 
mais de quinze anos, Alex ainda permanece fiel a Deus e 
se tornou um líder da igreja. O que impede Deus de usar 
você como mensageiro de salvação?
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje, vamos orar pelos jovens da igreja, para que com-

partilhem a mensagem de esperança. Aplicando a “lei de 
Pareto”, apenas 20% transmitem sua fé em Deus. Você pode 
imaginar se todos estivessem envolvidos?

MENSAGEM
Imagine um celular de última geração, internet 5G, 2 

terabytes de memória, velocidade de 32 GB, câmera de 100 
megapixels, etc. Só um detalhe: sua tela não liga e ele não 
faz ligações. Você compraria? Claro que não, pois ele não 
cumpre sua função.

Tudo o que a igreja faz é para cumprir a missão. O Mi-
nistério Jovem não foge à regra. Você se lembra do alvo, 
de acordo com nossos ideais? “A mensagem do advento a 
todo mundo em minha geração”.

Embora a salvação de nossos amigos e familiares deva 
ser a maior motivação para compartilhar o evangelho, veja 
estas três razões adicionais:

1) Mantêm você ligado à igreja: Segundo estudo 
realizado, o estudo diário da Bíblia e a participação na obra 
missionária são os principais motivos que mantêm um 
jovem na igreja. O melhor: só depende de você fazer! Você 
não precisa depender de ninguém para abrir a Palavra de 
Deus e compartilhar sua fé com as pessoas ao seu redor. 
Infelizmente, esse mesmo estudo menciona que a maioria 
dos jovens que estão na igreja não estudam a Bíblia nem 
compartilham sua fé regularmente.

2) Você aprofunda seu conhecimento bíblico: O 
que a Bíblia diz sobre feminismo, inclusão, política, homos-
sexualidade ou identidade de gênero? Se essas perguntas 
lhe forem feitas ao dar um estudo bíblico e você não con-
seguir respondê-las, você ficará altamente motivado para 
encontrar as respostas. Muitas vezes, quando confrontados 
com nossas crenças, nos obrigamos a estudar mais. Sua fé 
fica mais forte com cada resposta encontrada na Bíblia.

3) Você experimenta uma alegria inexplicável: 
Você consegue imaginar alguém lhe agradecendo porque 
está mais feliz por ter aprendido sobre Deus? Muitas vezes 
imaginamos a rejeição ao falar sobre o sábado, o dízimo, 
alimentos e bebidas que não saudáveis, etc., mas não pen-
samos que essa pessoa pode estar infeliz, sentindo-se vazia 
e acreditando que sua vida não tem sentido.

Seja um testemunho para seus amigos e familiares. 
Pregar o evangelho não se limita a um púlpito. O melhor 
sermão é com a boca fechada e o coração aberto. Viva de 
tal forma que ninguém precise perguntar se você é cristão. 
As pessoas descobrirão sem que você lhes diga.

Assim como o sal sem sabor deve ser descartado, um 
Ministério Jovem que não visa a salvação dos outros não 
cumpre seu propósito. Não faz sentido organizar reti-
ros, festivais de música, vigílias ou outras atividades se o 
principal objetivo é esquecido. É preciso muita dedicação 
para “salvar do pecado e guiar no serviço”.

Lembre-se de Atos 13:47 (NVI): “Pois assim o Senhor 
nos ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os gentios, para que 
você leve a salvação até aos confins da terra’”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Rogo-lhes, descuidados e indiferentes jovens de hoje: 

convertam-se e tornem-se colaboradores de Deus. Que seja 
o desejo de sua vida abençoar e salvar a outros. Se busca-
rem auxílio de Deus, Seu poder a atuar em vocês anulará 
as forças oponentes, e vocês se tornarão santificados pela 
verdade” (Mensagens aos Jovens, p. 22).

MÃOS À OBRA
Louvor: Cante os hinos sugeridos no começo do pro-

grama. Se alguém foi batizado no ano em que o hino que 
está sendo cantado foi lançado, pode contar sua experiência 
e receber uma lembrança com a inscrição daquele ano.

Testemunho: Narrar o testemunho com uma imagem 
de fundo de uma pessoa dormindo.

Oração intercessora: Convide, para levantar a mão, 
três jovens que desejam que a igreja ore por eles para ajudá-
-los a compartilhar o evangelho.

Mensagem: Imprima e cole fotos com rostos de pesso-
as em algumas cadeiras ou bancos vazios da igreja (podem 
ser ex-adventistas). Pergunte no final do tópico: Se todos 
nós decidirmos compartilhar nossa fé com alguém, você 
pode imaginar a felicidade em nossos rostos se essas figuras 
fossem essas pessoas?
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“Sonda-me, ó Deus, e conhece 
o meu coração, prova-me e 

conhece os meus pensamentos; 
vê se há em mim algum caminho 

mau e guia-me pelo caminho 
eterno” (Salmo 139:23, 24).

LOUVOR
Meu Pastor – CD Adoradores 4
Missão – CD Adoradores 4
Frágil Embarcação – CD Jovem 2005

Viagens

Pablo H. Moleros – Ministério Jovem – Missão Boliviana Central/UB
Culto 4
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TESTEMUNHO

C erto dia, no final da tarde, caiu uma chuva tor-
rencial, surpreendendo Edwin e um colega de 
trabalho. Como o local onde estavam era longe 
da cidade, eles decidiram ficar em um abrigo 
próximo à plantação. Aquele colega que estava 

com Edwin era um homem muito missionário da Igreja 
Adventista, e diretor da congregação naquela comunidade 
rural. Ambos começaram a conversar, e Edwin perguntou 
sobre o dia que a Bíblia indica para ser guardado. O irmão 
pegou sua Bíblia e leu os dez mandamentos, enfatizando 
o quarto mandamento. Os olhos de Edwin brilharam por 
ter encontrado uma resposta que ele vinha procurando há 
muito tempo. Nos meses seguintes, Edwin estudou a Bíblia 
e decidiu entregar sua vida a Deus por meio do batismo.

Edwin é atualmente o diretor do Ministério Jovem de 
sua igreja, e sua contribuição missionária foi a doação de 
um terreno onde a equipe Calebe construiu uma igreja de 
madeira. É incrível como Deus trabalha, usando uma chuva 
torrencial para tocar o coração de Seus filhos.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje, vamos orar por quatro aspectos: entender os pla-

nos de Deus, entregar nosso coração sem reservas a Deus, 
trabalhar juntos em nosso ministério e cumprir a missão.



MENSAGEM
Certo montanhista, ansioso por uma viagem, decidiu 

conquistar o Aconcágua, iniciando sua jornada após anos 
de preparação. Mas ele queria a glória apenas para si, por 
isso foi sozinho. Enquanto subia, começou a escurecer, mas 
ele decidiu continuar e não se preparar para acampar, de-
terminado a chegar ao topo. A noite chegou. Subindo um 
penhasco, a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e 
caiu. Naquele momento pensou que fosse morrer, mas sen-
tiu um solavanco muito forte, que quase o partiu em dois. 
Como qualquer montanhista experiente, ele havia cravado 
amarras de segurança com cadeados em uma corda muito 
longa que o prendia em volta da cintura. Naqueles momen-
tos de quietude, suspenso no ar, ele só conseguia gritar: 
“Ajude-me, meu Deus!”. Uma voz profunda lhe respondeu: 
“O que você quer que eu faça?”. E ele respondeu: “Salve-me, 
meu Deus”. Então ouviu: “Você acha que eu posso salvá-lo?” 
Ele respondeu novamente: “Claro”. Finalmente, a voz disse: 
“Então corte a corda que o segura”. Houve um momento de 
silêncio e quietude. O homem agarrou a corda com mais 
força e não largou. No dia seguinte, a equipe de resgate 
encontrou o montanhista congelado pendurado, morto, 
agarrado a uma corda, a apenas dois metros acima do solo. 
E você? Está confiante em sua corda? Por que não a solta?

VIAGEM AO CORAÇÃO DE DEUS (Salmo 139:17, 18): 
Uma das mais extraordinárias viagens é ir ao coração de Deus. 
Na história que acabamos de contar, quando estava pendurado 
no vazio, o montanhista ouviu a voz de Deus com uma indicação 
contrária ao seu pensamento de se manter agarrado à corda. 
Quantos de nós tentamos fugir dos planos do Senhor, apegando-
-nos aos nossos pensamentos. Em Seu amor infinito, Deus tem 
pensamentos preciosos sobre você. Alegre-se! Viaje ao coração de 
Deus e se surpreenda com os planos que Ele tem para sua vida.

VIAGEM AO NÚCLEO DO MEU SER (Salmo 
139:23, 24): Ellen White disse: “A luta contra o eu é a maior 
de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo 
à vontade de Deus, requer uma luta; mas a pessoa deve 
se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade” 
(Caminho a Cristo, p. 29). Neste mundo, estamos acostu-
mados a viver sob rótulos ou máscaras, mas essa viagem 
envolve render-se a Deus sem reservas, assim como você é. 
Muitas vezes, seremos capazes de perceber quem somos em 
meio às provações. Não espere pelos testes para ver onde 
está e como está seu coração. Decida viajar colocando sua 
vida nas mãos de Deus.

VIAGEM PARA A UNIDADE COM MINHA 
IGREJA (Efésios 4:12-16): O montanhista da história 
decidiu empreender a jornada sozinho; por isso, não foi 
capaz de chegar ao topo e não conseguiu voltar para casa 
vivo. Esta viagem visa a unidade do seu Ministério Jovem. 
Para isso, vocês podem participar das atividades espirituais, 
orar uns pelos outros, assistir a semanas de oração, etc. 
Somos diferentes, mas quando todos se concentram na 
busca profunda de Deus, a unidade vem por si mesma. 
O resultado é ótimo: você não só chegará ao topo, mas 
chegará em equipe.

VIAGEM PARA CUMPRIR A MISSÃO (Isaías 6:8): 
A Igreja Adventista tem projetos evangelísticos como a 
Missão Calebe, Um Ano em Missão e o Serviço Voluntário 
Adventista, para que nossos jovens cumpram a missão e 
tenham efeitos positivos em sua vida:

1. Cumprir a missão dá a você amplitude de visão.
2. Cumprir a missão é um caminho de mão dupla; você 

precisa deles e eles precisam de você.
3. Cumprir a missão muda seu paradigma de vida cristã.
4. Cumprir a missão fará com que você veja Cristo em 

sua geração.
Ouça a voz de Deus e responda: “Eu vou”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A re-

núncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer 
uma luta; mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de 
ser renovada em santidade” (Caminho a Cristo, p. 29).

MÃOS À OBRA
Louvor: Os cantores devem ir com alguma roupa típica 

de uma região ou cultura que queiram motivar os jovens 
a viajar para um projeto missionário.

Testemunho: Comece perguntando: “Qual é o lugar 
mais especial que você gostaria de visitar?” Mostre fotos das 
principais capitais do mundo. Depois pergunte se alguém quer 
contar uma experiência de viagem em algum lugar especial 
aonde tenha ido. Em seguida, diga a eles que você apresentará 
quatro viagens que todo jovem adventista deve fazer.

Oração intercessora: Forme grupos para orar pelos 
quatro motivos especiais de oração.

Mensagem: Organize um grupo de jovens com roupas 
típicas do lugar para onde seu Ministério Jovem pode viajar 
para realizar uma ação missionária.
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Artigo Bruno Barboza  – Ministério Jovem - Associação Norte de Rondônia e Acre/UNoB

Discipulado como 
estilo de vida

UMA VISÃO GERAL DO DISCIPULADO

E nquanto Cristo esteve aqui na Terra, fez questão 
de nos falar sobre o Reino de Seu Pai (Mateus 
6:33, Marcos 1:15). Todavia, mais do quer fa-
lar do reino, Ele viveu intensamente como um 
exemplar Embaixador dos valores eternos do 

Reino. Essa missão foi confiada a todos os que viriam após 
Ele, chamando a todos quanto quiserem, a serem e fazerem 
discípulos (Mateus 28:18-20). 
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bolas, histórias e com a própria vida, mostrar os ensinos de 
Seu Pai. Todo jovem discipulador precisa ficar atento para 
aproveitar todas as oportunidades de forma intencional 
para ensinar o princípios eternos.

3- Apresentar o Espaço Jovem de Sua Igreja 
(Escola Sabatina). A IASD como movimento Mundial 
promove unidade doutrinária por meio da Lição da Escola 
Sabatina. Todos os jovens são motivados e desafiados a ter 
e estudar diariamente sua Lição para que assim incentive 
seus discípulos a buscarem também esse conhecimento. 
Essa é a oportunidade para se apresentar o Espaço Jovem 
e desfrutar de uma boa programação de ensino. 

4- Proporcionar conhecimento bíblico por meio 
de Classe Bíblica Jovem ou estudo pessoal. Fazer 
uso dos materiais/estudos contextualizados para os jovens. 

SERVIÇO 
Em todo momento o texto bíblico mostra que nossa vida 

como seguidores de Cristo tem como propósito abençoar 
quem está ao nosso lado. Servir a comunidade e o corpo de 
Cristo é o que Deus espera de cada um de nós. No ministério 
de Cristo vemos que Ele curava, libertava e transformava 
a vida de todos que se achegavam a Ele.

5- Levar ao envolvimento nas ações realizadas 
pela Comunidade Jovem de sua Igreja. As ações soli-
dárias são um excelente ambiente para se começar a servir 
ao próximo com amor (Vida por Vidas, Missão Calebe, 
distribuição de Cestas Básicas e etc). Mas o envolvimento 
também deve ser incentivado para o trabalho nos minis-
térios da igreja (sendo orientado pelos dons espirituais). 

Quando contemplamos os requisitos para o discipu-
lado apresentados pelo exemplo de Cristo, naturalmente 
colheremos o fruto da ação do Espirito Santo.

6- Convidar a se comprometer com Jesus (Ba-
tismo). Uma vez que o ciclo está acontecendo, natural-
mente a paixão por Jesus vai se tornando cada vez maior. 
Com isso surge a necessidade do convite feito por Jesus; 
“Segue-me” 

7- Acompanhá-lo no processo de fazer novos 
discípulos. A missão não pode parar, precisamos “Fazer 
discípulos de todas as nações” (Mateus 28:18-20). 

Quando entendemos que a missão deixada por Cristo 
(Mateus 28:18-20) é de fazer discípulos com estilo de vida, 
temos a melhor ferramenta em mãos para a juventude de 
nossas igrejas. É vivendo e compartilhando o evangelho 
que potencializamos a conservação, amadurecimento de 
nossos jovens. Com isso, O evangelho vai sendo pregado 
a toda tribo língua e povo.

Observando o exemplo do Mestre, percebemos no 
estudo da Bíblia que o discipulado só passa a ser rele-
vante quando se contempla as três experiencias básicas; 
Relacionamento, Ensino e Serviço. É importante destacar 
que discipulado é algo a ser experimentado no dia a dia de 
forma INTENCIONAL. Passos para essa jornada podem até 
ser sugeridos, mas não se pode perder de vista que o Dis-
cipulado é pessoal e contextualizado em cada experiência.

Segundo declara Ellen White: “Unicamente os mé-
todos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-
-se do povo. O Salvador misturava-se (Relaciona-
mento) com os homens como uma pessoa que lhes 
desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, minis-
trava-lhes as necessidades (Serviço) e granjeava-lhes 
a confiança (Ensino). Ordenava então: “Segue-me”. -  
A Ciência do Bom Viver, pág. 49.

PASSOS 
Os passos aqui sugeridos buscam orientar essa jornada 

de discipulado segundo os principais projetos e iniciativas 
apresentados pelo ministério jovem das IASD para a Di-
visão Sul-Americana.

1- Orar para que Deus conduza na escolha de 
um discípulo. O texto bíblico afirma que “as coisas espi-
rituais se discernem espiritualmente.” (1 Coríntios 2:14). 
Portanto a direção do Espirito de Deus é fundamental na 
escolha de um discípulo. Ao se dispor a viver essa expe-
riência, lembre-se: o Espirito Santo escolheu cada jovem 
especificamente, para ser um condutor de bênçãos e um 
embaixador do Reino de Deus. Por esse motivo, Ele sabe 
quem deve ser seu discípulo, e nada melhor do que buscá-Lo 
para que Ele mostre com clareza o alvo de nossa missão. 

RELACIONAMENTO 
Jesus mostrou que discipulado é derramar Sua vida 

na vida do próximo. Sem intimidade e relacionamento 
saudável é impossível viver a experiência do discipulado.

2- Convidar seu discípulo para conhecer seu 
círculo de amizade. Uma das melhores oportunidades 
é a reunião de Pequenos Grupos Jovens, onde se existe um 
ambiente espiritual, descontraído e de verdadeira amizade. 
É na reunião do PG Jovem que cada discipulador terá a 
oportunidade de mostrar ao seu discípulo, amizades que 
compartilham os valores do  Reino.

ENSINO 
A todo momento o Mestre ensinava seus discípulos, Ele 

não perdia nenhuma oportunidade de, por meio de pará-
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“E não vos conformeis com 
este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade 

de Deus” (Romanos 12:2, NVT).

LOUVOR:
Cada Novo Dia – CD Jovem 2009 
Eu Vivo por Jesus – CD Jovem 2008
Eu sou a mensagem – CD Jovem 2015

Será que sou 
um robô?

Henrique Moreira – Coordenador JA – ANRA/UNoB 
Culto 5
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TESTEMUNHO:

M arcílio, adventista, teve Covid-19. Sobre-
peso e bronquite asmática eram o maior 
desafio para o corpo contaminado com o 
terrível vírus. Internação, UTI, intubação 
e traqueostomia foram procedimentos 

necessários. Uma mãe orou, uma esposa orou, duas filhas 
oraram e várias igrejas também. Depois de 35 dias ele 
acordou, e em 48 dias estava de alta. O chefe da UTI disse 
que a jornada foi longa e que ele mesmo não acreditava 
no milagre. Após a alta Marcílio declarou: “Eu acordei para 
viver uma vida com mais sentido ainda, vou valorizar a 
chance que Deus me deu”.  

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos separar um momento para orar por todos 

os jovens que podem estar vivendo de maneira mecânica, 
sem sentido e sem propósitos. Oremos para que os jovens 
permitam que o Espírito Santo guie suas vidas e assim eles 
encontrem propósitos elevados. 

MENSAGEM
Você já reparou o tanto de coisa que você fez essa se-

mana de maneira mecânica? Esse tipo de pensamento 
(automático) é um mecanismo que o nosso cérebro de-
senvolveu para economizar energia. De repente você veio 
para a igreja dirigindo e nem percebeu quando passou para 
a terceira marcha. Isso é comum quando fazemos uma 
atividade de maneira rotineira. O problema é quando o 
pensamento automático se torna constante no culto de 
adoração a Deus e em várias outras áreas da vida (como 
os relacionamentos, por exemplo). 

O que quero levar você a pensar é o seguinte: Será que 
corremos o risco de pensar de maneira automática na maior 
parte das coisas da vida? Será que corremos o risco de não 
refletir sobre nosso comportamento? Ou até mesmo não 
aproveitar os bons momentos da vida simplesmente por 
estar vivendo uma vida robotizada? 

Em Romanos 12:2 Paulo diz que é da vontade de Deus 
que renovemos a nossa mente (pensamentos). Precisamos 
fazer hoje uma análise profunda de quanto já evoluímos, 

mas principalmente do que ainda precisamos melhorar, 
com a ajuda de Deus.

A maioria dos jovens pós-modernos vive em busca de 
prazeres que são momentâneos e passageiros. Mas a análise 
de hoje não é para os jovens que estão ou são de fora da 
igreja. Minha conversa é com você, JOVEM ADVENTIS-
TA, que às vezes tem se colocado diante de Deus de uma 
maneira robotizada e cheia de frases e comportamentos 
prontos. Precisamos viver uma experiência NOVA com 
o Senhor, sentir que nossa adoração é totalmente cons-
ciente e sincera. 

João 4:23 diz: “Pois vem a hora e já chegou em que os 
verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em 
verdade, porque são esses que o pai procura para seus verda-
deiros adoradores”. A hora já chegou em que Deus quer um 
culto vivo e racional de nossa parte. Você aceita o desafio 
de examinar como tem sido sua vida e principalmente qual 
adoração  você tem prestado a Deus? 

Não podemos correr o risco de sermos ROBÔS. Deus 
requer de todos nós uma adoração verdadeira.   

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O cérebro e os músculos devem ser proporcionalmente 

exercitados, se se quer manter a saúde e o vigor. A juventude 
pode, então, pôr no estudo da Palavra de Deus saudável 
percepção e nervos bem equilibrados” (Mente, Caráter e 
Personalidade, p. 235).

MÃOS À OBRA
Louvor: Pedir que alguns jovens que não participam 

frequentemente do louvor, dirijam esse momento. Ensaie 
antes, para que não fiquem ansiosos durante a participação

Testemunho: Você pode começar perguntando: “Você já 
sentiu que a vida estava indo em um rumo sem propósito?”. 
Tome um tempo para ouvir a contribuição dos presentes. 

Oração intercessora: Dê 2 minutos de reflexão si-
lenciosa para que os membros pensem se têm tido uma 
adoração robotizada. Cada um deve ter um momento de 
oração individual e a pessoa escolhida pode concluir com 
uma oração geral. 

Mensagem: Pedir (com antecedência) para que algu-
mas pessoas contem algo que fizeram sem perceber e que 
só se deram conta quando já estava feito. 
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LOUVOR:
Chegou a Hora - Música Tema MJ 2021
A Colheita - CD Jovem 2003
Fé e Ação – Música Tema MJ 2019

“Vocês, orem assim: “Pai 
nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o teu nome. 
Venha o teu Reino; seja 

feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu.” 
(Mateus 6:9-10 NVI)

Venha o Teu 
reino

Disraeli Almeida – Ministério Jovem – AsuR/UNoB
Culto 6

FreepikFreepikcomFreepikcomFreepikFreepikcomFreepikcomFreepikFreepikcomFreepikcomFreepikcom

TESTEMUNHO

A pesar de estarmos aguardando o “reino de 
Deus” chegar pela Sua vinda, também já 
devemos viver o reino aqui mesmo, como 
preparação para a eternidade. O que é o 
reino de Deus? Quando começa?

Venha – O termo usado pelo evangelista indica apare-
cer, manifestar, vir a público, exibir, influenciar, tornar-
-se conhecido. Em grego, o termo é ελθετω (elthêto) e está 
no imperativo ativo. Isso significa que isso irá acontecer 
definitivamente. O termo usado pelo apóstolo indica que 
o movimento de manifestação do Reino é progressivo e ja 
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começou. Jesus já disse em Lucas 17:21 que o Reino de Deus 
já está entre nós. Quando começou seu ministério, ele disse 
também que o Reino de Deus havia chegado (Mateus 4:17).

ORAÇÃO INTERCESSÓRIA
Oremos pelo batismo do Espírito Santo e o despertar 

de Seu povo para a missão por meio do testemunho pes-
soal e estudos bíblicos. Essa deve ser uma prioridade nos 
tempos em que vivemos. Se temos alguma esperança de 
ver Jesus voltando em nossa geração, esse pedido deve se 
tornar cada dia mais comum e urgente na IASD. Oremos 
para que o Espírito nos motive a viver o reino dos céus 
diariamente através de obras de amor ao nosso próximo.

MENSAGEM
O Reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. 

Todas essas são qualidades que demarcam o fruto do Es-
pírito mencionado em Gálatas 5:22-23 (Romanos 14:17; 
Hebreus 1:8).

Jesus ensinou seus discípulos a darem prioridade a esse 
reino (Mt. 6:33). O Reino é uma promessa dada a todos aque-
les que amam o Senhor (Tiago 2:5) e àqueles que são como 
criança (Mc 10:15), isto é, que estão dispostos a renunciar 
seu entendimento e aprenderem com o Senhor, que é manso 
e humilde de coração (Mt. 11:28-30). O Reino de Deus não é 
uma aquisição do mérito humano mas, como todas as coisas, 
uma doação divina para aqueles que aceitam (Lc. 12:32).

Jesus ensinou que as qualidades dos cidadãos do Reino 
eram desprezadas tanto em Sua época quanto agora. Ele 
diz que o Reino pertence aqueles que são pobres de espírito, 
que têm o coração humilde (Mt. 5:3). Disse ainda que o 
Reino pertence àqueles que são perseguidos pela pregação 
da justiça (Mt. 5:10-12).

Jesus veio para pregar a todos do Reino (Lc. 4:43) e 
incentivou seus apóstolos a pregarem também (Lc. 9:2). O 
Reino de Deus deve ser proclamado mesmo em momentos 
dolorosos (Lc. 9:60). Na grande comissão, Jesus nos instrui 
a pregar a todos (Mt. 28:18-20).

O termo grego para Reino é basileía, e deu origem ao 
nome de uma cidade suíça (Basiléia), pois significa gover-
no, soberania.

Ele é soberano sobre a criação (Ap. 4:11), sobre a vida 
humana (1Cr. 29:12), sobre as minúcias da vida (Mt. 10:29-
30; Lc. 12:6-7), soberano no sofrimento dos crentes (Fp. 
1:29; 1Pe 3:17). Sobre os acontecimentos mundiais (Pv. 
21:1). Soberano sobre todos os ‘deuses’ (Sl. 95:3; Ex. 18:11; 
Dt. 10:17; 1Cr. 16:26; Sl. 96:5; Dn. 2:47; Cl. 1:16).

Quando O Senhor nos ensinou a orar “Venha o 
Teu Reino”, ele pediu que o reino que está oculto 
aos olhos do mundo seja manifesto a todos; que o 
reino que parece não ter nenhuma influência na 
sociedade comece a influenciá-la. Lutero diz em 
seu Catecismo menor que isso acontece quando O 
Pai celestial nos concede seu Espírito Santo e através 
da graça, cremos na Sua Palavra e vivemos uma vida 
piedosa aqui de modo temporal e lá eternamente. Que 
se levantem os líderes e seus jovens para a pregação 
do reino soberano de Deus.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“É desígnio de Deus manifestar por meio de Seu povo os 

princípios de Seu reino. A fim de que lhes seja possível revelar 
esses princípios na vida e no caráter, Ele deseja separá-los 
dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura levá-los 
mais perto de Si, de modo a poder dar-lhes a conhecer Sua 
vontade… Contemplando a bondade, a misericórdia, a justiça 
e o amor de Deus revelado em Sua igreja, deve o mundo ver 
a representação de Seu caráter. E, quando a lei divina for 
assim exemplificada na vida, o próprio mundo reconhecerá 
a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus, 
sobre todos os outros povos do mundo” (CP 321.1).

MÃOS A OBRA
Louvor: Pedir para alguns jovens dirigirem o louvor. 

Se houver uma banda na igreja para tocar as músicas ao 
vivo, melhor.

Testemunho: Você pode começar o questionamento 
sobre o que é o reino de Deus. Como esse reino se mani-
festa através da vida de Seus servos? Estou manifestando 
o reino de Deus em minha vida? Dê oportunidade para 
as pessoas falarem sobre o que acham desse conceito. Já 
haviam pensado assim?

Oração intercessora: Divida a igreja em trios e 
peça que orem pelo pedido mencionado: o batismo do 
Espírito Santo.

Mensagem: Você pode começar passando algum vídeo 
de pessoas ajudando outras, ou da última Missão Calebe 
em que a igreja realizou ações sociais e batizaram pessoas 
através disso. Se essas ações são um meio eficaz para ganhar 
almas para Cristo, por que não torná-las mais frequentes 
na igreja e na sociedade de jovens? Explique que o reino 
se manifesta nas nossas obras de amor em prol do mundo 
perdido. Planeje uma ou mais ações que espalhem o reino 
dos céus na comunidade onde fica a sua igreja.
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LOUVOR
Alma Missionária – CD Jovem 2010
Fonte De Esperança – CD Jovem 2007
Cópia de Jesus – Adoradores 3

TESTEMUNHO

U ma ligação que mudou tudo... No dia 14 
de abril de 2021 iniciou-se uma grande 
parceria entre a ADRA e o Ministério 
Jovem no estado de Roraima. Uma mo-
bilização de jovens pelos seus semelhan-

tes foi criada com o intuito de recrutá-los para viver a 
experiência de serem voluntários por um dia. 

Em todos os domingos, um grupo de aproximadamente 
14 jovens prepara uma das refeições mais aguardadas. Cer-
ca de mil pessoas, dentre elas imigrantes venezuelanos, são 
atendidos com pratos cheios de dedicação e muito amor. 
Muitos são os relatos ao final de cada missão. Jovens que 

“Não se esqueçam de fazer o bem e 
de repartir com os outros o que vocês 

têm, pois de tais sacrifícios Deus se 
agrada. Mas não vos esqueçais de fazer 
o bem e de repartir com outros, porque 

com tais sacrifícios Deus se agrada.” 
(Hebreus 13:16).

Voluntários 
por um dia

Daniel Rodrigues, Gleissy Ribeiro e Rebeka Costa – Ministério Jovem – 
Associação Amazonas Roraima/UNoB

Culto 7
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saíram para ajudar e tiveram suas vidas impactadas. Ou-
tros que receberam o convite sentem o prazer de servir e 
decidem conhecer a Igreja Adventista e os demais projetos. 
Elielma, do distrito de Mucajaí, juntamente com a sua so-
ciedade, saiu do interior para viver esta incrível experiência 
de voluntariado. 

Querido jovem, saiba que temos grandiosos talentos, 
habilidades e dons que são muito importantes para o 
cumprimento da missão que o Senhor nos confiou. Existe 
a ADRA na sua região? Se sim, envolva-se. Caso contrário, 
busque a Deus para entender qual é o seu talento e faça 
dele o seu ministério.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje nosso motivo especial de oração é pelos nossos 

jovens missionários voluntários espalhados pelo mundo. 
Oremos também para que aceitemos o chamado e sejamos 
instrumentos nas mãos de Deus para ir onde Ele nos enviar.

MENSAGEM
Conforme a definição das Nações Unidas, “voluntário 

é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal 
e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem 
remuneração, a diversas formas de atividades, organizadas 
ou não, de bem-estar social, ou outros campos…”. Como 
cristãos somos incentivados a ser voluntários desde que 
conhecemos a Cristo. Somos aconselhados a viver inteira-
mente para Deus, buscar servi-lo com tudo o que somos. 
Mas o que isso quer dizer realmente? 

Gostaria de lhes contar sobre uma jovem muito conhe-
cida. Sua história foi registrada no livro de Atos, capítulo 
9. Ela se chama Dorcas (ou Tabita), uma mulher que não 
mediu esforços para ajudar os necessitados, e quando mor-
reu, sua igreja, localizada em Jope, sentiu muito a sua falta. 
As boas ações de Dorcas a tornaram uma “digna discípula 
de Jesus”. Dorcas foi um dos muitos exemplos bíblicos de 
serviço cristão, de amor e abnegação. Seu caráter revelava 
bondade e generosidade. “Seus hábeis dedos eram mais 
ativos do que sua língua” (Beneficência Social, p. 66). E o 
que essa história traz como lição a nós? 

Como jovens cristãos temos o dever de fazer resplande-
cer a luz de Cristo a todos que estão em busca de consolo, 
segurança, abrigo, pão e água. Devemos, assim como Dorcas, 
aprender a viver o evangelho na prática, usar os dons e ta-
lentos dados a nós por Deus e compartilhar as boas novas 
da salvação. Devemos lembrar que Jesus primeiro supria 
as necessidades físicas daqueles que se encontravam em 

vulnerabilidade e em seguida lhes trazia cura espiritual. De 
que adianta oferecer a Bíblia a quem tem fome, orar com 
quem não possui uma cama para dormir?

É preciso sair de nossa zona de conforto, sermos voluntá-
rios, pessoas que se importam, que estendem a mão. Dorcas 
foi relevante em sua comunidade, tanto que Pedro foi usado 
por Deus para reestabelecer sua vida e saúde, após sua morte. 
Em decorrência desse milagre, almas foram ganhas para Jesus. 
Dorcas aplicou toda a sua criatividade, capacidade e energia em 
costurar para as viúvas, para aquelas que estavam à margem 
da sociedade naqueles tempos. Passou por cima dos costumes 
da época a fim de trazer segurança e alento a tais mulheres. 

É tempo de estender a mão e oferecer às pessoas o que 
elas realmente precisam e não o que você quer oferecer em 
sua comodidade. Os dias em que estamos vivendo têm sido 
sombrios e difíceis, milhares de pessoas estão feridas e sem 
esperança alguma. Jesus escolheu você para continuar a 
caminhada que Ele traçou enquanto esteve nesta Terra. 
O sucesso da obra depende da nossa parte, em sermos 
não apenas voluntários por um dia, mas em aceitarmos o 
convite de Cristo e sermos voluntários até a eternidade. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Temos hoje um exército de jovens que, se for convenien-

temente dirigido e animado, muito poderá fazer. Necessita-
mos que nossos filhos creiam na verdade. Desejamos que 
sejam abençoados por Deus. Queremos que desempenhem 
uma parte em bem organizados planos para auxiliarem 
outros jovens. Sejam todos eles de tal maneira preparados 
que possam corretamente representar a verdade, dando 
a razão da esperança que neles há, e honrando a Deus em 
qualquer ramo da obra para o qual estiverem habilitados!...” 
(A Igreja Remanescente, p. 28).

MÃOS À OBRA
Louvor: Pedir a um ou dois jovens que dirijam juntos 

o louvor.
Testemunho: Você pode começar perguntando: “Você 

já participou de algum projeto de voluntariado? Gostaria 
de ter esta experiência? 

Oração intercessora: Entregue papéis coloridos na re-
cepção e depois divida as pessoas em grupos de acordo com a 
cor dos papéis, para que sejam formados os grupos de oração.

Mensagem: Convide a igreja a abrir a Bíblia em 1 João 
2:14, onde o Senhor declara o porquê de ter nos escolhido: 
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 



© Freepik.com

LOUVOR
Missão – Adoradores 4
O poder do amor – CD Jovem 1999
Milagre – Adoradores 2

TESTEMUNHO

A line, 14 anos, Joelma, 16 anos e Jéssica, 
17 anos, moram em um abrigo de uma 
comunidade carente em Manaus. As três 
adolescentes vivem uma realidade muito 
difícil, o olhar denuncia a tristeza, deses-

perança e sofrimento. 
Aline estava no abrigo desde 8 anos, foi 

abusada em casa pelo próprio pai, 
possui problemas de concentração 
e aprendizagem lenta. Seus trau-
mas são tão profundos que ela não 

consegue lembrar o rosto dos pais.
Joelma era espancada por seus 

pais alcóolatras, desenvolveu 
um sentimento de culpa 

pensando que apanhava 
por merecimento. 

A mãe de Jéssica sur-
tou, pois tinha 5 filhos, 

“Tudo isso aconteceu para 
que se cumprisse o que foi 

dito da parte do Senhor pelo 
profeta, que diz: Eis que a 

virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e ele será chamado 

pelo nome de Emanuel [Deus 
conosco]” (Mateus 1:22-23).

Deus conosco

Moisés Cunha – Coordenador Geral MJ – Associação Central Amazonas/UNoB
Culto 8
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sendo um com deficiência mental. Viviam em extrema 
pobreza e a mãe quis tirar a própria vida. As crianças foram 
salvas pelos vizinhos. Jéssica foi separada dos irmãos e vive 
no abrigo desde então. Ela fala com tristeza que ao findar 
o ano terá que sair do abrigo, visto que a idade máxima 
é 18 anos. Ela afirma não ter para onde ir e que precisa 
encontrar um lugar para ficar. 

As três me disseram que um dos momentos mais tristes 
é o período de natal, pois todos falam de ceias e famílias 
reunidas, mas elas não têm nada. 

Essa é uma das experiências que a Missão Calebe pro-
porciona. Aquela comunidade recebeu jovens adventistas 
que, movidos pelo Espírito Santo, encontram os filhos 
de Deus e contam de Seu amor. Tive a oportunidade de 
conversar profundamente com aquelas adolescentes. A 
história delas é marcada por muito sofrimento. Toda essa 
dor nos leva a pensar no quão distante o pecado nos deixou 
de Emanuel, o “Deus Conosco”. Que cada um de nós seja 
um agente de esperança.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Agradeçamos a Deus pelo cuidado e por nossas famílias. 

Oremos pelos jovens e adolescentes que vivem situações 
difíceis, sem comida, sem lugar para morar, ou em situa-
ções de desprezo total e violência. Peçamos a Deus que os 
conforte com a esperança de um Reino porvir.

MENSAGEM
Na atualidade a descrença em Jesus é muito grande. As 

pessoas vivem sem esperança por não quererem acreditar 
em algo tão poderoso e especial como o nascimento de 
Cristo. Ligamos a TV e vemos que as pessoas só contam 
com seus próprios esforços para tudo, vemos corrupção, 
violência, medo... O ser humano quer ‘pagar para ver’, 
mesmo que já esteja comprovado que o mal não presta. 
Se as pessoas olhassem para aquela humilde manjedoura, 
tantas coisas seriam diferentes, e Jesus já teria voltado. 
Ele veio sem reservas, se entregou, amou de verdade e 
salvou o mundo.

Mateus 1:22-23 - O Natal, que deveria ser marca-
do por união e amor, mas muitos não se importam e 
outros ainda zombam do nascimento de Jesus. Pre-
cisamos levar amor e esperança ao mundo perdido. 
Histórias como de Aline, Joelma e Jéssica não seriam 
tão tristes se seus pais permitissem que Cristo esti-
vesse presente na família.

Naquela noite do nascimento de Jesus, enquanto José 
e Maria olhavam aquela pequena criança, um amor avas-
salador tomou conta de seus corações. Hoje, ao olharmos 
para Jesus, nosso coração precisa se encher de amor tam-
bém. Que essa data represente o amar e se doar pelo outro. 
Algumas roupas, alimentos, brinquedos, um abraço, tudo 
isso ajuda a representar Jesus de verdade. Que sempre fa-
çamos o bem, pois tudo o Deus sempre quis, e o que mais 
quer, desde o Éden, é estar conosco.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Nesta parábola, o dever de um homem para com o seu 

próximo ficou estabelecido para sempre. Devemos cuidar 
de todo caso de sofrimento e considerar-nos a nós mesmos 
como instrumentos de Deus para aliviar os necessitados 
até o máximo de nossas possibilidades. Devemos ser coo-
breiros de Deus. Alguns há que manifestam grande afeição 
por seus parentes, amigos e favoritos, e, no entanto, deixam 
de mostrar bondade e consideração aos que necessitam de 
terna simpatia, aos que necessitam de bondade e amor. Com 
fervor de coração perguntemo-nos a nós mesmos: Quem é o 
meu próximo? Nosso próximo não são meramente nossos 
associados e amigos especiais; não são simplesmente os que 
pertencem a nossa igreja, ou que pensam como nós pensamos. 
Nosso próximo é toda a família humana. Devemos fazer o 
bem a todos os homens, e especialmente aos domésticos 
da fé. Devemos dar ao mundo uma demonstração do que 
significa praticar a lei de Deus. Devemos amar a Deus sobre 
todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos” 
(The Review and Herald, 1 de janeiro de 1895 {BS 45.3}).

MÃOS À OBRA
Louvor: Deve ser apresentado por um coral ou grupo 

jovem. Faça o convite com antecedência.
Testemunho: Um jovem deverá contar sua maior 

experiência em ajudar aos outros, e o que sentiu.
Oração intercessora: Faça um grande círculo e peça 

que sejam feitas três orações, por pessoas de idades dife-
rentes. Ore pelas pessoas que precisam de ajuda.

Mensagem: Reúna os jovens e peça ajuda deles para 
separar roupas, alimentos, brinquedos, etc., arrecadados 
durante o mês. Não esqueça que seu momento com Deus 
é importante no processo, entregue-se a Ele, deixe-O di-
recionar os projetos de sua vida. Quando sair em missão, 
você já terá uma história do amor com Jesus e vai querer 
que todos conheçam Emanuel, o Deus conosco. 




