


Quando?
Como?
Onde?

Dia 19 de março de 2022  será nossa
Celebração Mundial ,  mas as ações vão
acontecer a partir do dia 11/03  com os
desafios missionários para todos os jovens da
América do Sul.

O tema deste ano é:

E nosso foco é envolver todos os jovens do
PG Jovem e Espaço Jovem em ações que alcancem:

jovens afastados

pessoas em necessidade



Serão feitas com a participação de todos os jovens
do seu PG Jovem e Espaço Jovem.
O calendário e as sugestões de ações estão nas
próximas páginas pra você já se programar com sua
galera com antecedência.

Ações em grupo

Serão divulgados dia a dia,  de 14 a 17/03 ,  através das
nossas redes sociais oficiais para que os jovens
participem do movimento mundial com ações
simples que auxil iem de alguma forma pessoas que
foram "esquecidas"

Desafios individuais

Não esqueça disso em todos
os seus posts e stories:

@jovensadventistasbrasil

Marcar a gente @jovensadventistasbrasil
Usar a hashtag #GYD22

Como vao funcionar
as açoes e desafios?

˜
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Organize-se com os jovens do seu PG Jovem e Espaço
Jovem para conseguirem os contatos dos jovens
afastados e realizarem as serenatas ou outra ação
criativa para convidá-los para participar das ações e
dos programas especiais.

Ações em grupo

Sexta | 25/02

Divulgação do
PDF com as

sugestões de
ações gerais

Sábado | 26/02

Jovens se reúnem
para falar das

ações do fim de
semana do Dia

Mundial

Domingo | 27/02

Início dos
preparativos para

as ações
selecionadas

Sexta | 11/03

Serenatas
especiais para

jovens afastados

Sábado | 12/03

Serenatas
especiais para

jovens afastados

Domingo | 13/03

Serenatas
especiais para

jovens afastados

Sexta | 18/03

PG Jovem
especial + ação

social

Sábado | 19/03

Ação social + Culto Jovem de
celebração + Live da DSA

As sugestões de ações sociais estão nas próximas
páginas pra você já escolher o que se adapta

melhor à sua realidade

Calendario
das açoes e desafios

'

˜



Serão feitas com a participação de
todos os jovens do seu PG Jovem e
Espaço Jovem.

Serenatas especiais aos afastados

Sugestoes das
açoes em grupo

Façam um levantamento entre os
jovens para saberem de quem estão
sentindo falta e incluam esses
jovens na l ista dos que receberão a
serenata.
Fale com a secretária da igreja para
conseguirem contatos de jovens
afastados.

˜
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Imprima um convite especial para entregar junto a
lembrancinha/ alimento;
Caso não seja possível realizar uma visita no

portão, envie algo através do delivery.

Cuidem com o uso de máscaras e mantenham o
distanciamento adequado. Caso não seja seguro,

optem por outro método criativo para fazer
contato com os jovens.

De 11 a 13/03 para convidar os jovens
afastados para as ações do fim de
semana do Dia Mundial

Lembre-se:



Fale com a comissão da sua igreja sobre
esta saída;
Informe-se com antecedência sobre
possíveis locais onde a ação possa ser feita;
Arrecade os itens que serão necessários
para ação (caso forem fazer) :  al imentos,
roupas, cobertores,  água, kits de higiene,
etc.
Lembrem-se de levar l ivros missionários ou
outros materiais para serem distribuídos
aos interessados.

A ideia é realizar um programa ao ar l ivre,  numa
praça ou lugar vocês possam se reunir com

segurança. Vocês podem aproveitar essa
oportunidade para realizar uma ação social no local

ou falar de Jesus para as pessoas que estiverem
passando por lá.

PG Jovem em ação

Sugestoes das
açoes em grupo

˜
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Sexta-feira, 18/03, à noite, com todos os jovens,
incluindo os que receberam as serenatas.

Importante:



Ação Social na comunidade

Sugestoes das
açoes em grupo

Os jovens farão 1 ação escolhida de
acordo com a realidade da sua
comunidade dentro do tema "Eu vou
amar os esquecidos".  

˜
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Cuidem com o uso de máscaras e mantenham o
distanciamento adequado.

Sábado, 19/03, à tarde. Com todos
os jovens, incluindo os amigos
convidados.

Doações a lares dos idosos ou
crianças;
Ajuda a uma comunidade carente
com doação de alimentos,  roupas,
kits de higiene, brinquedos;
Serenatas para idosos;
Entrega de alimentos,  roupas,
cobertores,  kits de higiene a
moradores de rua.

Sugestões:

Logo após a ação social, os jovens devem
dirigir-se para a igreja, onde farão o Culto
Jovem para celebrar as bênçãos com todos

os jovens e os amigos convidados.



Depois de tantas bênçãos, é hora de celebrar e
agradecer a Deus.

Organizem um Culto Jovem especial ,  com recepção
e decorações especiais,  muita música,  momento de

testemunho sobre o que viveram neste f inal de
semana e uma mensagem poderosa da Palavra de

Deus que motive os jovens a continuarem servindo
a Deus e ao próximo, e que alcance o coração dos

amigos que fazia tempo que não participavam
conosco. 

Culto Jovem de Celebração

Sugestoes das
açoes em grupo

˜
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Sábado, 19/03, no fim da tarde. Com todos os
jovens, incluindo incluindo os amigos convidados.

Baixe a sugestão de sermão em PDF em
nosso site:

adv.st/mundialja

Lá no site você também encontra a arte oficial  do Dia
Mundial do Jovem Adventista e materiais e dicas

para o seu programa



Transmissão ao vivo com a cobertura das
ações em toda a América do sul

Sábado | 19/03 | 20:00
(horário de Brasíl ia)

Acompanhe ao vivo pelo site:

adv.st/mundialja


