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Pr. Areli Barbosa
Divisão Sul Americana da IASD
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QUERIDO LÍDER, É muito importante manter o foco nas prioridades.
Ao olhar o mundo, percebemos que ele está cada vez pior, e isto nos mostra que o fim está
perto. Por isto, lembre-se que nossa principal razão é trabalhar pela salvação de pessoas.
Nós do Ministério Jovem precisamos estar sempre sintonizados com os projetos da igreja e
neste ano continuamos incentivando: “Viva com Esperança”. Sem dúvida teremos momentos
importantes para mostrar a força dos 8 remédios naturais no corpo, na mente e no espírito.
Tem tanta gente sofrendo por falta de conhecimento sobre a saúde e nós temos essa bênção,
assim, devemos compartilhar.
Outro projeto que sempre deve estar em alta é o “Vida por Vidas”. Nossa juventude tem o
melhor sangue do mundo! Precisamos incentivá-los a serem doadores porque esse ato ajuda,
salva e sensibiliza o coração, o que também motivará e fortalecerá a vida espiritual dos nossos
jovens.
É importante levar os jovens a consagrar sua vida ao Senhor, mas também é imprescindível
incentivá-los no trabalho missionário. Ajude-os a amar a igreja e dedicar sua vida a ela.
Faça neste trimestre alguma coisa especial para Deus, lembrando que Jesus está voltando e
que precisamos do envolvimento de todos na missão de salvar.
Maranata!
Areli Barbosa
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FABIANA RIZZO

A voluntária argentina
Fabiana Rizzo está
finalizando sua graduação
de Fisioterapia na
Universidade Adventista del
Plata. Atualmente ela serve
como missionária no lar de
idosos Casa Mia, na Itália,
na área de fisioterapia.

JOSÉ
IGNACIO GALLARDO

O missionário voluntário José Ignacio é de
Chile e serve como enfermeiro na ADRA
Paraguai. Ele trabalha na implementação
de um projeto comunitário com palestras e
oficinas de capacitação sobre estilo de vida
saudável. Ele participa, também, de várias
atividades da ADRA dirigidas à prevenção de
enfermidades.
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BRUNO QUARESMA

O comunicador social Bruno
Quaresma, proveniente
do Brasil, é missionário
voluntário na Universidade
Adventista de Friedensau,
na Alemanha, e trabalha
na produção de material
audiovisual para a
instituição.

GIULIANA VERANO

MAXIMILIANO
PORTO GIMÉNEZ

A voluntária brasileira
Giuliana Verano serve como
missionária nas longínquas
Ilhas Marshall, localizadas na
região da Micronésia. Giuliana
é estudante de jornalismo e
trabalha como professora na
escola adventista básica local.

Maximiliano Porto é do Uruguai e serve como missionário voluntário na Associação
Sul da Inglaterra. Ele é assistente do pastor da igreja adventista hispana do norte
da Inglaterra, em Londres, e das igrejas adventistas portuguesas em Oxford e
Swindon. Para Maximiliano, “ser missionário é um chamado para fazer a diferença
na vida das pessoas.”
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Neste trimestre seguimos com grandes
projetos e objetivos para a juventude.
Aí vão eles:

CONCURSO MASTER WHITE
O Master White é um concurso que tem como objetivo exaltar a Palavra de Deus, resgatar a nossa identidade histórica e
profética como o povo que foi agraciado com revelações que
fortalecem a igreja e nossa vida pessoal; promover a comunhão
com o Senhor e a integração social dos nossos jovens de toda
América do Sul e incentivar a leitura do Espírito de Profecia.

O Concurso incentivará os jovens a lerem os livros:
1. Vida e Ensinos
2. História da Redenção
3. Fundamento do Lar Cristão
4. Só para Jovens
5. Orientação da Criança
6. Eventos Finais

O Master White será dividido em 7 fases: Uma fase virtual por livro e a fase final que envolverá o conteúdo de todos os livros
e será presencial. As primeiras cinco fases não serão eliminatórias. Apenas após a sexta fase é que os participantes que tiverem
maior pontuação seguirão para a sétima e última fase.
Os participantes conquistarão seus pontos respondendo de forma correta às 40 perguntas objetivas sobre cada livro/fase,
com um limite de tempo para resposta de 2 minutos por pergunta. Cada fase ocorrerá no último sábado do mês a partir do
mês de maio, com duração máxima de 1h20.
Consulte o regulamento e a premiação no site: http://mw.adventistas.org/
O Concurso “EWG” terá seis fases classificatórias e uma final sul-americana com o primeiro colocado de cada união:
1. Primeira fase: A prova será sobre o livro “Só Para Jovens”, na data 30 de maio/2015.
2. Segunda fase: A prova será sobre o livro “Fundamentos do Lar Cristão”, na data 27 de junho/2015.
3. Terceira fase: A prova será sobre o livro “Vida e Ensinos”, na data 25 de julho/2015.
4. Quarta fase: A prova será sobre o livro “Eventos Finais”, na data 29 de agosto/2015.
5. Quinta fase: A prova será sobre o livro “História da Redenção”, na data 26 de setembro/2015.
6. Sexta fase: A prova será sobre o livro “Orientação da Criança”, na data 31 de outubro/2015.
Todas as fases serão cumulativas em quantidade de livros da serie Mensagens de Esperança, ou seja, à medida que as fases
vão num crescendo, também irão acumulando a pontuação, até que finalmente na última fase haverá uma prova de todo o
conteúdo dos seis livros da série.
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Diretor, mantenha na mente dos jovens o projeto Missão Calebe. Este projeto tem
sido revolucionário e tem ganhado força em vários lugares do Brasil, América do Sul
e está indo para o mundo todo. As férias de julho estão se aproximando e este é um
período bem adequado para este trabalho missionário. Faça campanhas, mostre os
vídeos, entre no site www.missaocalebe.org.br e divulgue o APP – Terra de Calebe.
Este aplicativo foi criado para que os Calebes possam compartilhar suas aventuras
missionárias e contar suas historias. Participe!

EU PENSO ASSIM
Eu Penso Assim é um programa feito totalmente para a web, com o intuito de
levantar entre os jovens o debate de assuntos polêmicos para fortalecer a sua convicção naquilo que acreditam.
Os vídeos são publicados todas as sextas-feiras às 19:00 horas. Serão publicados
intercaladamente: em uma semana haverá um vídeo apresentando o tema e na semana seguinte um vídeo com o Pr. Lélis da Silva (UNoB) respondendo às dúvidas e
comentários dos internautas.
Assista aos vídeos, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e faça as suas
perguntas utilizando a hashtag #EuPensoAssim. Na web: www.eupensoassim.com.br
Você também pode utilizar esses vídeos no culto jovem de sua igreja ou em seu
Pequeno Grupo, para iniciar o debate desses temas polêmicos.

DIA DOS PAIS
Momento especial para um lindo programa dedicado aos pais. Cartões e homenagens sempre são importantes.

VIDA POR VIDAS
A campanha de doação deste ano segue com 3 enfoques: doação de sangue, doação de medula e doação de plaquetas. Este é um movimento que promove o amor
e a compaixão nos nossos jovens além de dar uma imagem positiva da igreja junto à
sociedade. Por trás da campanha de doação sempre deve estar o espírito de Cristo,
que “doou tudo para você doar um pouco”.
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Autor: Pr. Daniel Cayrus
Associação Argentina Central

© Ricardoreitmeyer | Fotolia

Um ato que
transforma

O
“Estando, pois, o povo reunido,
perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis
que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus,
chamado Cristo?” (Mateus 27:17).
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LOUVOR
Medley - Novo Canto – CD Jovem 2011
Não Há Alguém – CD Jovem 2014
Tal Qual Estou – CD Jovem 2013

TESTEMUNHO
O ATOR ITALIANO Pedro Sarubbi, que interpretou Barrabás no filme A Paixão de Cristo, converteu-se ao
cristianismo. Ele dedicou sua vida a viajar pelo mundo pensando que “em algum lugar conseguiria encher aquele
vazio espiritual”. Ele alternava sua vida profissional com essas explorações espirituais, mas foi sua atuação que lhe
deu a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo. “Já como Barrabás, Gibson me disse que eu deveria evitar
olhar para Jim Caviezel (que interpretou Jesus Cristo) até a cena na qual deveríamos aparecer juntos”. “Eu quero
que o seu olhar seja o de alguém que vê Jesus pela primeira vez”, o ator contou. “Fiz como ele me disse e, quando
nossos olhares se cruzaram, senti uma espécie de corrente. Era como se eu estivesse olhando de verdade para
Jesus. Nunca algo assim me aconteceu em todos os meus anos de atuação.”
“Eu via o próprio Jesus. Quando Ele me olhou, Seus olhos não tinham ódio ou ressentimento para comigo,
apenas misericórdia e amor. Barrabás é o homem que Jesus salvou de ser crucificado. Ele é aquele que representa
toda a humanidade.” Uma cena no Calvário transformou a história da humanidade para sempre. Jesus deu até a
última gota de Seu sangue para nos dar a oportunidade de ser salvos.
8 |
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Karl Landsteiner, um patologista e biólogo austríaco, foi quem
descobriu e tipificou os grupos sanguíneos. Graças a seus estudos, ele recebeu o prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, em
1930. No dia 14 de junho, dia do seu aniversário, comemora-se
o Dia Mundial do Doador de Sangue. Reúna-se com as pessoas
de seu grupo sanguíneo (A, B, O, AB) e ore para pedir a Deus
que o ajude a ser um instrumento de salvação para outros.

MENSAGEM
Durante os primeiros dias da Páscoa, um homem chegou
à cidade de Jerusalém. Ele era conhecido em toda a região
pelos milagres que fazia. Meus filhos me contaram que todo
o mundo queria vê-lo, mas eu não cria nEle e realmente não
tinha muito interesse. Porém, cinco dias depois, tudo mudaria. Estávamos fora da cidade. Foi-se formando uma multidão
na qual as pessoas gritavam. De início, pensei que fosse uma
celebração, porém, ao me aproximar, o ruído se tornou mais
violento. Era ódio. Então, fui agarrado pelos soldados romanos
que me obrigaram a seguir suas instruções e me jogaram no
chão. Olhei para cima e foi então que meu olhar cruzou com
o dEle. Ele era Aquele homem de Nazaré que fazia milagres,
Jesus. Ele estava banhado de sangue e não tinha forças para
caminhar, muito menos para carregar a pesada cruz. Então me
obrigaram a levá-la em Seu lugar. Eu sabia o que era a crucifixão, mas nunca havia visto uma. Sua pele estava toda rasgada,
os cabelos emaranhados, cobrindo Seu rosto, mas pude ver
Seus olhos cheios de gratidão, paz e perdão. O amor estava
ali, diante de mim, sem alento, sangrando.
Levei sua cruz até um lugar chamado Gógolta. Muitas pessoas
estavam gritando, outras zombando e até mesmo cuspindo. Por
fim, fui liberado e me dei conta de que, em momento algum, Ele
disse algo contra aqueles que O injuriavam; apenas havia perdão.
Algo aconteceu em mim. Naquele dia em que O ajudei a levar Sua
cruz, minha vida teve sentido. Jesus já não era apenas um homem,
Ele passou a ser o Deus a quem eu adoro, meu Salvador. Ele deu
tudo por mim, para que eu pudesse levar esperança ao mundo.

Como jovens, temos muitas formas de compartilhar o amor
de Deus. Uma delas é doando sangue. Esse ato requer apenas
alguns minutos e pode salvar muitas pessoas. Participe do
Vida por Vidas!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Ali estava o Filho de Deus, com o manto escarlate e a coroa
de espinhos. Desnudo até a cintura, exibia nas costas os vergões
extensos e cruéis dos quais o sangue fluía livremente. Seu rosto,
manchado de sangue, trazia as marcas da completa exaustão
e dor; mas nunca parecera mais belo. Cada traço expressava
bondade e resignação e a mais terna piedade para com Seus
algozes cruéis. Em chocante contraste, achava-se o outro prisioneiro em cujas feições mostrava o criminoso empedernido
que era. Entre os espectadores havia alguns que simpatizavam
com Jesus. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos
de que Ele era quem dizia ser” (DTN, p. 136).

MÃO NA MASSA
Louvor: Use músicas que falem do sacrifício de Jesus. Uma
música bonita também pode ser apresentada como um elemento especial (solo, dueto, coral, etc.).
Testemunho: É interessante comparar a reação de um ator
e do verdadeiro Barrabás diante da oportunidade de salvação.
Leve os jovens a pensar qual é sua reação toda vez que necessitam tomar uma decisão.
Oração Intercessora: É importante conscientizar a igreja
de que todos devem saber a qual grupo sanguíneo pertencem.
A oração deve mostrar aqueles a quem podemos ajudar tanto
para a vida, enquanto vivemos neste mundo, quanto para a
ajuda para o mundo porvir.
Mensagem: Pedir a um irmão consagrado para interpretar
a história de Simão de Cirene. O preparo com bastante antecedência permitirá à igreja viver um momento muito solene
e reverente.
jul-set
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Autor: Nancy Kupczyszyn (adaptado por Pr.
Cristian Rizzo) - Associação Argentina do Norte

© kwest | Shutterstock

O deserto floresceu
TESTEMUNHO
AXEL É UM jovem argentino que experimentou sua transformação pela água da vida eterna. Sua mãe o levava à Igreja
Adventista quando ele e os irmãos eram pequenos, mas devido
a não ter apoio constante em casa, afastou-se de Deus. Seu
irmão, Leroy, seguiu frequentando fielmente a igreja.
Dois anos atrás, Leroy começou a convidar Axel para participar do Clube de Desbravadores. A insistência foi tanta que,
finalmente, Axel começou a trabalhar nas atividades do Clube
e passou a fazer os estudos bíblicos.
Em 2014, o clube iniciou um pequeno grupo. O propósito
era apoiar os conselheiros em seu relacionamento pessoal com
Jesus e incentivar os que ainda não eram batizados a tomar a
decisão por Cristo. Pela graça de Deus, dentre os que deram
esse passo importante estava Axel. Sua vida era seca e a água
da vida eterna a regou por meio do Clube de Desbravadores,
do pequeno grupo e de outras pessoas na igreja. Axel está feliz
por fazer parte desta igreja.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Orem de mãos dadas, em um grande círculo, pedindo a Deus
que lhes mostre o que devem fazer para desfrutar da missão que
Ele nos ordenou e para ser instrumentos a fim de que as vidas secas
10 |

jul-set

2015

v

a
d
Q
p

possam ser regadas pela água da vida e então florescer. Orem pelas
pessoas que estão se preparando para o Batismo da Primavera.
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Narrador: Pedro e Carlos são amigos desde pequenos. Ambos são membros ativos da Igreja Adventista, mas sentem que
algo está faltando:
– Pedro: Carlos, eu sei que esta é a igreja verdadeira e me
considero fiel a Deus, mas sinto falta de algo para que minha
vida espiritual esteja completa.
– Carlos: Eu sinto a mesma coisa. O que podemos fazer?
– Pedro: E se nos reuníssemos na minha casa para orar por isso?
– Carlos: Boa ideia! Vamos convidar a Sara, a Carla e o José.
– Pedro: Vamos ligar agora para eles e ver o que eles acham.
Narrador: Os jovens passam a se reunir na casa de Carlos.
Uma vez por semana, leem a Palavra de Deus, oram e compartilham o que sentem a respeito de seu trabalho para Deus.
– Sara: Ouçam este verso (Ler Mateus 28:19 e 20). Vocês
notaram que Jesus deu uma ordem aos discípulos? Ele não lhes
disse para irem quando sentissem vontade ou tivessem tempo.
– Pedro: Isso me faz pensar que o que realmente falta em nossa
vida é cumprir a ordem do Senhor, pois também somos discípulos.
– José: Algum de vocês viu o jovem que estava sábado na igreja?
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LOUVOR
Vinde às Águas – CD Jovem 2008
Som de Chuva – CD Jovem 2013

– Carla: Sim, eu o cumprimentei. Ele me disse que foi convidado. Eu vou convidá-lo a participar de nosso grupo.
Narrador: Os jovens se entusiasmam, e aparece outra pessoa
a quem também convidam para fazer parte do grupo de estudos. Eles organizam as lições, oram, e todos se tornam amigos.
Quando chegar o Batismo da Primavera, essas pessoas estarão
prontas para entregar a vida a Jesus.
– Pedro: Já somos sete. Que tal formarmos dois grupos a
fim de que cada um possa ter dois ou três convidados para
estudar a Bíblia?
– Carla: Perfeito! Vamos, com a ajuda de Deus, ter, pelo
menos, uma pessoa preparada para o batismo a cada primavera.
– Carlos: Não sinto mais que me falta algo na vida. Quero
continuar cumprindo a ordem de ir e ensinar!

em Deus. Que há que Cristo não possa fazer? Ele é perfeito em
sabedoria, em justiça e em amor. Não se fechem em si mesmos,
[...] Lancem mão de toda oportunidade a fim de contribuir
para a felicidade dos que os cercam, partilhando com eles sua
afeição. Palavras bondosas, olhares de simpatia e expressões
de apreço serão para muita alma a lutar em solidão como um
copo de água fresca para o sedento. Uma palavra de animação,
um ato de bondade, irá longe para aliviar a carga que pesa sobre
ombros cansados. É no ministério altruísta que se encontra
a verdadeira felicidade. E cada palavra e ato dessa espécie são
registrados nos livros celestiais, como havendo sido feito para
Cristo” (TI7, p. 49, 50).

O Deserto do Atacama apresenta um fenômeno raro, mundialmente conhecido como “Deserto Florido”. Várias espécies de vegetais sobrevivem a prologados períodos de seca, mantendo-se em
estado de latência. Quando ocorrem maiores precipitações do que
as habituais, o lugar se transforma em um tapete multicor. Nascem
novas folhas e brotam as sementes que por anos ficaram guardadas
sob a terra, esperando a umidade necessária para voltar à vida.
Quando estamos sem a presença de Deus em nossa vida, somos
como um deserto seco que anela pela água, pela chuva, e o espaço
que Deus deve ocupar se enche de coisas sem valor. A Água da
Vida está disponível a todos, mas há pessoas que não sabem disso,
e nosso dever, como cristãos, é fazer com que todos saibam disso.

Louvor: Neste sábado, usem as músicas sugeridas, intercaladas com leitura bíblica: João 4:14, Apocalipse 21:6;
Hebreus 6:7, Salmos 68:9 e João 15:15 (podem ser escolhidos
outros textos).
Testemunho: Agradeçam a Deus pelas lindas histórias de
conversão que ocorrem em sua Associação, União e Divisão.
Orem para que sua igreja se anime a trabalhar e assim possa
dar seu próprio testemunho.
Oração Intercessora: Organizem um tipo de contagem
regressiva até a data do Batismo da Primavera. A igreja deve
propor um alvo e trabalhar para alcançá-lo.
Mensagem: Usando algum tipo de dinâmica, leve os presentes a refletir: O que estamos fazendo como indivíduos e como
igreja para atrair pessoas a Deus? Estudem a possibilidade de
ter pequenos grupos, classes bíblicas, cursos de culinária, etc.
Deus tem um plano especial para a vida de cada pessoa, e isso
inclui compartilhar a bênção de conhecê-Lo e de ser Seu filho.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“E na força do Redentor poderão trabalhar com sabedoria
e eficiência para ajudar alguma vida tortuosa a ser endireitada

MÃO NA MASSA
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“Se alguém tem sede, venha
a mim, e beba” (João 7:37).

[ Culto 3 ]
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Autor: Pr. Alejandro Brunelli
Associação Argentina do Sul

© Ikael Damkier | Shutterstock

LOUVOR
Coragem pra Vencer – CD Jovem 2008
Fortes – CD Jovem 2013
Inteiramente Fiel – CD Jovem 2007

T

Supere-se
“Tudo quanto te vier à mão
para fazer, faze-o conforme as
tuas forças...” (Eclesiastes 9:10).
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MARIANO CRESCEU EM um lar adventista, mas desde pequeno soube que sua vida não seria fácil. Devido a um problema
no parto, seu cérebro sofreu falta de oxigênio e isso diminuiu
suas capacidades intelectuais de aprendizagem.
Com esforço e sacrifício, concluiu o ensino fundamental.
No ensino médio, sofreu bulling por ser “lento”, porém, a cada
dia colocava sua vida nas mãos de Deus para seguir adiante e
assim prosseguia. Pouco antes de concluir o ensino médio, o
diretor conversou com ele e mencionou alguns trabalhos que
ele poderia realizar, sem necessidade de continuar estudando.
Porém, Mariano estava convencido de que iria para a universidade para cursar Arquitetura. Sua família e seus amigos
tentaram fazê-lo desistir, mas seu lema era: “Deus deu sabedoria a Salomão, e pode dá-la a mim também”. Hoje, Mariano
é um conhecido arquiteto em sua cidade e líder na igreja. Ele
se esforçou e se dedicou, e o Senhor operou um milagre. Seus
sonhos se cumpriram para a glória de Deus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Peça a todos que anotem em um papel o maior desafio de
sua vida. Convide-os a vir à frente para que seja feita uma oração por eles, rogando ao Senhor que lhes dê forças e sabedoria
para superar as dificuldades e alcançar as metas.

MENSAGEM
Ler Hebreus 10:36.
Michael Jordan é considerado o melhor jogador de basquete
da história. Sua fama é mundial. Dizem que ele revolucionou
o basquete e levou o esporte a outro nível. Ele ganhou muitos títulos e é uma referência a milhões de pessoas. Mas sua
história nos mostra que o êxito não se consegue sem esforço.
Quando pequeno, Michael jogava todas as tardes com seu
irmão mais velho e perdia. No Ensino Médio, ele sonhava em
fazer parte da equipe da escola e viajar, mas o professor o deixou de fora porque ele não tinha estatura suficiente. Em vez
de se resignar ao fracasso, ele decidiu treinar mais e propôs ao
treinador acompanhar a equipe, para carregar as mochilas dos
demais jogadores. E isso ocorreu por todo o ano.
Jordan aprendeu a conviver com o fracasso aparente, mas
sempre deu seu melhor em tudo. Ele atribui a essas frustrações
seu desejo de superação e o fato de haver se tornado o número
um em seu esporte.
E em sua vida, qual é sua reação quando as coisas não saem como você sonhou? A maioria das pessoas se conforma
em aceitar a situação e não se esforça para se superar. Deus
convida o jovem adventista a dar o seu melhor em todos os
momentos da vida, não apenas na área espiritual, mas em tudo
o que o jovem faz.

Daniel ocupou grandes funções de liderança, em diferentes reinados, porque punha a Deus em primeiro lugar, e também porque
realizava com excelência cada tarefa. José se tornou o primeiro
ministro do Egito porque o Senhor dirigiu os fatos, mas também
porque, na casa de Potifar, ele realizava seu trabalho com esmero e,
mesmo na prisão, buscava realizar seus deveres da melhor forma.
Vivemos em um mundo onde muitos se conformam com
a mediocridade, com apenas alcançar o mínimo exigido, quer
no trabalho, na escola, em casa e, infelizmente, às vezes até
mesmo na igreja. Porém, Deus o está chamando para desafiar a
si mesmo e para buscar a excelência em tudo o que fizer, onde
quer que você esteja. (Ver Eclesiastes 9:10.)

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência, da virtude e
perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter
moral não se adquirem por casualidade. Deus dá oportunidades; o
êxito depende do uso que delas se fizer. [...] Sua graça é dada para
operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto
de nosso esforço. Assim como o Senhor cooperou com Daniel
e seus companheiros, Ele cooperará com todos os que se atêm
a Sua vontade. E pela concessão do Seu Espírito Ele fortalecerá
cada propósito veraz, cada nobre resolução. Os que andam nos
caminhos da obediência encontrarão muitos embaraços. Influências fortes e sutis podem ligá-los ao mundo; mas o Senhor é
capaz de tornar sem efeito cada esforço que opere para derrotar
os Seus escolhidos; em Sua força eles podem vencer cada tentação, triunfar sobre cada dificuldade” (Profetas e Reis, p. 247).

MÃO NA MASSA
Louvor: Durante os momentos de louvor, projete fotos de
pessoas que superaram alguma limitação, como por exemplo:
Ellen Keller, Beethoven, Ellen White, Nick Vujicic, etc.
Testemunho: Convide um jovem para contar a história na
primeira pessoa. Seria ótimo se houvesse um testemunho de
superação de algum irmão da própria igreja.
Oração Intercessora: Os papéis escritos pelos jovens podem ser depositados em uma caixa bem adornada e utilizada
a cada sábado, em algum momento de oração.
Mensagem: Como líder de jovens, neste programa, desafie
cada um dos presentes a dar o melhor de si. Convide as pessoas
a refletir nas áreas de sua vida nas quais não estão dedicando seu
melhor esforço. Em outro papel, cada indivíduo deve registrar
as estratégias que porá em prática para alcançar a superação
desejada. Comprometa-se e comprometa o seus jovens com o
Senhor para alcançar grandes metas em Seu nome.
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Um dia para celebrar
a amizade
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“… mas há amigo mais
chegado do que um irmão”
(Provérbios 18:24).
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TESTEMUNHO

ORAÇÃO INTERCESSORA
Devemos orar constantemente por nossos amigos que ainda
não conhecem a Jesus e por aqueles que estão passando por
dificuldades ou que se afastaram do caminho do Senhor. Divida
a igreja em grupos de três pessoas. Cada indivíduo mencionará um amigo e falará um pouco sobre essa pessoa para que
o grupo ore por ela.

MENSAGEM
A amizade está entre as coisas mais lindas que vivemos no
dia a dia. Os amigos estão sempre presentes. Você deseja estar
com seus amigos no dia do seu aniversário. É agradável passear
com os amigos. Uma boa refeição fica mais interessante na
companhia dos amigos. E até mesmo nos momentos em que
você chora, sempre é bom poder abraçar um amigo.
Alguns se consideram bem-sucedidos se tiverem muitos
amigos. Outros preferem ter poucos amigos, mas bons amigos.
Tudo depende do conceito que tenhamos de amizade.
JESUS E A AMIZADE
Deus busca ilustrar a forma como Ele deseja Se relacionar
conosco de diversas formas. Ele diz que podemos manter uma
relação de pai e filho (Mateus 6:9). Ele Se diz nosso “marido” (Isaías
54:5; Apocalipse 21:2). Deus é nosso Senhor, e nós somos Seus
servos (Josué 5:14). Ele é o Criador, e nós, Suas criaturas (Isaías
43:1, 15; Salmo 100:3). Ele também é nosso Rei (Salmo 145:1; Isaías
33:22). Mas Jesus prefere nos chamar de “amigos” (João 15:12-15).
É esse tipo de relacionamento que Jesus deseja ter conosco
e o que deve determinar a forma de nos relacionarmos com
os outros – sendo amigos como Jesus nos ensinou.
O DIA DO AMIGO
O dia do amigo surgiu na América do Sul e há certa polêmica
quanto a quem foi o verdadeiro criador desse dia. Em 1958, foi
celebrada no Paraguai a Cruzada Mundial da Amizade, e o Dr.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Tal espírito é o legítimo produto de uma alma verdadeiramente convertida. Tão depressa uma pessoa se chegue para
Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros
que precioso amigo encontrou em Jesus; a salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada no coração. Se
nos achamos revestidos da justiça de Cristo, e cheios da alegria
proveniente da habitação de Seu Espírito em nós, não nos será
possível calar-nos. Se provamos e vimos que o Senhor é bom,
teremos alguma coisa a dizer” (Caminho a Cristo, p. 78).

MÃO NA MASSA
Louvor: Apresentam-se dois jovens amigos. Um explica
o cântico preferido de seu amigo, anuncia-o e ele é cantado.
Depois o outro jovem faz o mesmo, anunciando o cântico
preferido do companheiro. Isso pode ser feito com mais de
uma dupla de amigos.
Testemunho: O testemunho desse culto deve deixar claro
que ao sermos amigos como Jesus é, podemos ganhar pessoas para Ele. Apresente o testemunho de um jovem local que
foi ganho para Cristo por meio de um amigo, destacando as
atitudes que mais lhe tocaram o coração.
Oração intercessora: Prepare um cartão especial para que os
membros do grupo de três pessoas escrevam uma pequena mensagem, assinem e entreguem a esses amigos pelos quais oraram.
Esse cartão pode ser acompanhado de um convite para a celebração
do Dia do Amigo na igreja. Cada membro do grupo conservará os
nomes dos amigos para orar por eles durante a semana.
Mensagem: Usando as passagens mencionadas, destaque:
• Que os amigos são importantes e necessários.
• Que Jesus nos mostra o modelo perfeito de amizade.
• Que por meio da amizade podemos falar de Jesus e ganhar
pessoas para Ele.
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GABRIEL ASSISTIU, COMO único representante de sua
igreja, à Convenção de Líderes do Ministério Jovem da União
Argentina em 2014. Nesse encontro, todos os líderes foram
desafiados a ganhar um amigo para Cristo durante o ano e
receberam com adiantamento um certificado de batismo em
branco. Gabriel guardou o certificado.
Pouco tempo depois, Julián, um amigo que não tinha onde
morar, foi convidado por Gabriel e por sua mãe para ficar em
sua casa e fazer parte da família. Julián foi se aproximando
lentamente de Jesus, por meio da carinhosa amizade da mãe
de Gabriel e da companhia do amigo. Ele foi recebido com
carinho na igreja e, em outubro de 2014, foi batizado. Com
alegria no coração, Gabriel entregou o certificado a Julián,
agora preenchido com seu nome.

Ramón Bracho deu impulso à ideia de fixar o dia 30 de julho como
o Dia do Amigo. Na Argentina, o Dr. Enrique Febbraro criou o
Dia do Amigo após enviar mil cartas a cem países logo depois de
ver que no pouso da Apolo 11, em 20 de junho de 1969, toda a
raça humana estava unida. Em outros países, o dia 14 de fevereiro,
o “Dia de São Valentim”, é considerado como o dia da amizade.
Não importa em que país nós vivamos, nem a data exata,
mas podemos aproveitar essa data para nos mostrar amigos,
assim como Jesus Se mostrou Amigo, como segue:
• Tomando a iniciativa de nos aproximar daqueles que não
têm muitos amigos.
• Falando de Jesus aos amigos e estabelecendo as bases para
uma verdadeira amizade, firmada no amor genuíno.
• Propondo-nos a “ser” amigos (Provérbios 18:24).
• Desenvolvendo uma atividade com o grupo: jantar, piquenique, programa especial, etc. com o propósito de celebrar
o Dia do Amigo, convidando especialmente aqueles que
não conhecem a Jesus.
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Você nasceu em
terra de Calebe
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“... porque nele houve outro
espírito, e porque perseverou em
seguir-me, eu o introduzirei na terra
em que entrou, e a sua posteridade a
possuirá” (Números 14:24).
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A Única Esperança – CD Jovem 2014
Eu Sou Calebe – CD Jovem 2013
Missão Esperança – CD Jovem 2014
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MENSAGEM

NO FINAL DE 2013, foi iniciado o projeto Missão Calebe,
desenvolvido nas sedes da província de Jujuy, Argentina. Duas
das populações impactadas foram Las Pampitas e Ovejería.
Graças aos jovens desejosos de falar de Cristo, de ajudar e
ensinar outros, foram realizadas atividades nas diferentes regiões e, a despeito do intenso calor e das grandes extensões que
deveriam ser percorridas a pé sob o sol, o ânimo dos Calebes
sempre se manteve elevado.
Sérgio vivia em um desses lugares. Antes da chegada de um
grupo de moças Calebes, algumas irmãs da igreja o visitaram
com o propósito de alugar um apartamento de sua propriedade
para alojar as jovens durante o verão. Sem saber, Sérgio estava
abrindo a porta de sua vida para que Deus pudesse chegar ao
seu coração e ser impactado por Seu amor.
As jovens se instalaram ali e, no momento das pesquisas, uma
das pessoas visitadas foi Sérgio, que aceitou estudar a Bíblia com
elas. Devido às questões de seu trabalho, Sérgio passava muito
tempo longe dali, mas no momento em que estava em casa, e
tendo em vista que morava no andar de cima do apartamento
onde as jovens estavam alojadas, ele não hesitava em estudar.
O final do verão estava se aproximando e também o tempo
de tomar decisões. Várias pessoas decidiram entregar o coração
ao Senhor e, entre elas, Sérgio.
Foi planejada uma grande e linda cerimônia batismal para
o último sábado, onde todos os grupos se reuniram em um
“Revive” na cidade de San Salvador de Jujuy. Porém, a batalha
não havia terminado. Inexplicavelmente, Sérgio não pôde estar
no batismo. Sua própria família o levou para longe para não
ser batizado.
A campanha Calebe findou, e as jovens ficaram com o sabor amargo de não poder ver Sérgio nascer de novo. Mas as
orações continuaram, e a obra do Espírito Santo persistiu na
vida de Sérgio. Dois meses depois, ele não mais pôde resistir
e entregou a vida ao Senhor. Um fruto mais do trabalho de jovens que poderiam estar em outro lugar, mas que dedicaram
sua vida e seu tempo para Cristo.

Em Números 13, está registrada parte da história de Calebe, um líder que se manteve firme e fiel diante das diferentes
situações e adversidades da vida. Ele, aos 80 anos, conquistou
e expulsou os gigantes que viviam na terra que lhe fora destinada. Calebe é um exemplo das muitas características que
nossos jovens missionários devem ter: fidelidade, obediência,
perseverança, diplomacia, coragem e confiança em Deus. Todas
essas características tornam o jovem cristão visionário, suficientemente forte para enfrentar as pressões do grupo e fazer
o que é certo, centrado no cumprimento da Missão, graças a
seu íntimo relacionamento com o Senhor.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Organize um momento de oração individual a fim de que
cada jovem faça sua entrega pessoal a Deus. A oração deve
enfocar: a vitória sobre o mundo e as tentações que debilitam
a fé; a disposição dos jovens de anunciar Cristo aos outros; a
capacitação de Deus na vida de cada um como jovem missionário; as pessoas que pregam o evangelho em lugares desafiantes
e os projetos missionários da Igreja Adventista, especialmente
a MISSÃO CALEBE.

ESPIRÍTO DE PROFECIA
“A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição
objetiva e uma inspiração para nós. Os membros da igreja de
Deus devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições
mundanas e seguindo nos passos dAquele que andou fazendo o
bem. Com o coração repleto de simpatia e compaixão, devem
eles ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do amor do Salvador. Tal obra requer
laboriosos esforços, mas produz rica recompensa. Os que nela se
empenharem com sinceridade de propósito verão pessoas salvas
para o Salvador; pois a influência que acompanha a atividade
prática da divina missão é irresistível” (Atos dos Apóstolos, p. 60).

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolha músicas que motivem ao trabalho missionário e que estejam relacionadas com a missão da igreja, cuja
mensagem fale sobre o serviço em favor dos outros. Lembre-se
da importância dessa área e que não é um complemento, antes,
deve estar ligada à parte central da mensagem e do testemunho.
Oração Intercessora: Torne este momento muito especial
no culto. Que seja um tempo de entrega pessoal e de intercessão
para que o Espírito Santo convença e capacite voluntários para
a missão. Esse é o momento no qual a mente deve ser aberta a
Deus e o coração, entregue em Suas mãos.
Testemunho: Apresente à igreja a aplicação Terra de Calebe. Leia alguns testemunhos e ore pelas campanhas que serão
realizadas no próximo mês de julho.
Mensagem: Esta parte deve ser dirigida por alguém experiente como missionário, de preferência que tenha participado
da Missão Calebe. Incentive os jovens da igreja a doar suas
férias a Deus e a mudar a realidade de pessoas que vivem sem
esperança. Na conclusão do tema, deve ser feito um chamado
incisivo, ressaltando a importância desse compromisso pessoal.
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Dia dos pais
“Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em
lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará
um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas
coisas aos seus filhos, quanto
mais o Pai que está nos
céus dará o Espírito
Santo a quem o pedir!”
(Lucas 11:11-13).
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Incomum – CD Jovem 2011
Canção da Vida - Hinário Adventista nº 477
Quando Olho Pra Você – CD Jovem 2007
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PARA PROTEGER OS filhos, os pais são capazes de atos de
bravura que só mesmo um intenso amor – e uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea – poderiam explicar.
Em 2008, um pai salvou o filho de um atropelamento na
Austrália colocando em risco a própria vida. Um vídeo divulgado em 2010 revelou a dramática cena. A família estava na
calçada quando um carro desgovernado avançou. Com o bebê
de apenas quatro meses no colo, Andrew Leitch conseguiu
proteger a criança do impacto. Ele quebrou uma perna, mas o
pequeno não sofreu nenhum arranhão.

ORACÃO INTERCESSORA
Neste momento convide todos os pais que estiverem na
igreja para que sejam apresentados a Deus em oração. Pode ser
feito um círculo com todos os irmãos e ao centro devem ficar
apenas os que são pais. Peça para duas ou três pessoas orarem
pelos pais presentes e pelos que ainda não conhecem a Jesus.

MENSAGEM
Os pais são alvo de uma pesquisa que já dura anos, que já
contou com mais de 10 mil entrevistados e ainda continua sob
a coordenação de Lídia Weber, psicóloga com pós-doutoramento em Desenvolvimento Familiar pela UnB e Universidade
Federal do Paraná.
Segundo a pesquisa, existem quatro tipos de pais distintos:
presentes, omissos, permissivos e comandantes.
PRESENTES - 35% DA POPULAÇÃO
São pais absolutamente participativos e consistentes. Além
de atuantes, estão por dentro do contexto sociocultural em que
seu filho está inserido. Levam e buscam os filhos nos lugares,
conversam e se interessam verdadeiramente pela vida e rotina
deles. “Seja generoso porque o que você der a outros acabará
voltando para você” (Eclesiastes 11:1).
PERMISSIVOS - 15% DA POPULAÇÃO
Geralmente esses pais não sabem bem o que é melhor para
os filhos, então cedem à pressão do momento. Carregam a ideia errada de que o filho não pode ter uma
educação rígida para não “traumatizar” os jovens e
deixam tudo muito solto. “Ajude seu filho a formar
bons hábitos enquanto ainda é pequeno, assim ele
nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois
de adulto” (Provérbios 22:6).
COMANDANTES - 35% DA POPULAÇÃO
Não se preocupam muito com o que os filhos precisam, mas do que eles precisam dos filhos: obediência!
Seguem o papel de generais com regras rígidas para

tudo e todos. Usam frequentemente gritos, tapas e surtos de
comando para estabelecer a ordem ou ganhar uma discussão.
“E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e admoestação do Senhor” (Efésios 6:4).
OMISSOS - 15% DA POPULAÇÃO
São pais simplesmente porque geraram o filho e não se importam com o que eles precisam. Normalmente são pessoas
que desconhecem o cotidiano de uma casa e da própria família.
“Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com
o melhor das tuas forças...” (Eclesiastes 9:10).
Para a pesquisadora, pais presentes são aqueles que mais
acompanham e aprendem com os filhos o verdadeiro significado do amor. Ela relaciona abaixo os cinco acertos dos pais
presentes:
1. Usam carinho e participação.
2. São coerentes e consistentes.
3. Definem regras e limites.
4. Treinam técnicas de autocontrole.
5. Amam os filhos pelo que eles são.
(Com base no texto de Renata Rode - colaboração para o
UOL)

ESPIRITO DE PROFECIA
“Deus nos considera Seus filhos. Redimiu-nos do mundo
indiferente e nos escolheu para que nos tornemos membros da
família real, filhos e filhas do celeste Rei. Convida-nos a nEle
confiar, com confiança mais profunda e mais forte que do filho
no pai terrestre. Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus
é maior, mais amplo e mais profundo do que jamais pode ser o
amor humano. É incomensurável” (Parábolas de Jesus, p. 141).

MÃO NA MASSA
Louvor: Procure relacionar os louvores focados no amor
de Deus como pai. Seria interessante colocar pais e filhos para
dirigirem o louvor.
Testemunho: Podem passar o vídeo sobre o testemunho
descrito ou substitui-lo por outra história abençoada que alguém da comunidade tenha vivido ou presenciado: https://
www.youtube.com/watch?v=X8f0WcBqxiI
Oração Intercessora: Faça deste um momento de oração
bem carinhoso. Outra sugestão é separar uns minutos para que
os filhos presentes liguem e façam uma oração por telefone
com os seus pais.
Mensagem: Procure criar cenas do cotidiano mostrando
como reagem os diferentes tipos de pais e como Deus gostaria
que fosse. Depois de uma análise com a igreja, faça uma lista
coletiva pontuando que tipo de pai é o nosso Deus.
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Geração Esperança – CD Jovem 2010
Vivo Por Jesus – CD Jovem 2008
Coração Missionário – CD Jovem 2015
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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).
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ESPÍRITO DE PROFECIA

VERÔNICA É UMA jovem que aceitou o desafio de abrir mão
das suas férias, sair de sua casa, de sua cidade e ir até outro
lugar para cumprir a missão dada por Deus a ela e seus amigos.
Verônica decidiu ser Calebe.
Tudo ia bem até que um dia, quando chegou à casa em
que a equipe Calebe estava hospedada, uma de suas amigas a
convidou para ir até uma loja comprar alguns doces. Enquanto
andavam pela rua, um movimento estranho chamou a atenção
das duas amigas. Logo começou um tiroteio e Verônica, assim
como outras pessoas, foi atingida. Sua amiga a acompanhou
até o hospital, onde foi atendida rapidamente. Havia a marca
de entrada e saída da bala, justamente na região do pescoço
mas, graças a um milagre divino, o ferimento foi superficial.
E agora, o que fazer? Desistir da missão? Voltar pra casa?
Não! Aquela jovem era uma Calebe e Calebes não desistem.
A perseverança é uma característica marcante desses
jovens. Verônica ficou até o final, contemplou os frutos do seu trabalho juntamente com sua equipe e
afirma que durante toda sua vida será Calebe. A fé,
a perseverança e o senso de missão desta jovem
nos ensinam que “ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque Tu estás comigo” (Salmos 23:4).

“Foi a fé que Calebe depositou em Deus que lhe deu coragem; ela... capacitou-o a permanecer ousada e inflexivelmente
na defesa do direito. Da mesma exaltada fonte — o poderoso
General dos exércitos do Céu — todo verdadeiro soldado da
cruz de Cristo deve receber força e coragem para vencer obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis.” O Colportor
Evangelista, p. 117
“Jesus deseja que todos os que professam Seu nome se
tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro
individual construa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Arma-se
uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evitai o chão de areia;
buscai a rocha. Cavai fundo; ponde alicerce seguro. Construí,
oh, construí para a eternidade! Construí com lágrimas, com
orações provindas do coração. Que cada qual de vós, daqui
por diante, embeleze a vida mediante boas obras. Calebes são
os homens mais necessários nestes últimos dias.” Serviço
Cristão, p. 65

ORAÇÃO INTERECESSORA
A vida do patriarca Jó foi mudada quando
ele intercedeu pelos seus amigos. Então, motive
a igreja a estar orando continuamente pelo maior
projeto missionário envolvendo jovens no mundo,
a Missão Calebe. Organize uma oração especial em
prol dos jovens que dedicam suas férias para Deus
durante a campanha Missão Calebe. Ore também por
aquelas pessoas que estarão sendo visitadas e que receberão
estudos bíblicos através do trabalho desses jovens missionários.

MENSAGEM
O ponto fundamental neste momento é destacar três características básicas na vida de um Calebe: perseverança, o olhar
sempre para cima e a confiança no Pai do Céu.
Perseverança de Calebe: “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).
O olhar de Calebe: “Dá-me este monte que falou o Senhor
naquele dia” (Josué 14:12).
Razão para não temer: “Não temas, porque Eu Sou contigo,
não te assombres porque Eu Sou Teu Deus; Eu te fortaleço e
te guardo com a minha destra fiel” (Isaías 41:40).

MÃO NA MASSA
Louvor: Considerando que nem todos têm a oportunidade
para sair em uma campanha da Missão Calebe, separe alguns
minutinhos depois de cada música para que os presentes escrevam num cartão (previamente preparado) o nome de uma
pessoa pela qual realizarão uma atividade missionária durante
a semana, por exemplo: uma visita, entregar um livro missionário, uma ligação de ânimo, etc.
Testemunho: Ao longo de quase 10 anos da Missão Calebe
temos milhares de testemunhos como esse da Verônica. Se
você tem na sua igreja um lindo testemunho, poderá utilizá-lo.
Também existem muitos vídeos de testemunhos de Calebes
no Youtube. O relato citado acima está no link: https://www.
youtube.com/watch?v=IQLQoBGqQCk
Oração Intercessora: Informe-se com o pastor do seu
distrito acerca dos jovens que sairão em julho de 2015 para a
Missão Calebe. Faça um cartaz com o nome de todos, elabore
uma dinâmica para que a igreja ore por cada um deles.
Mensagem: A pessoa que vai conduzir este momento deve
ser escolhida com muito carinho, pois ela deve incentivar os
jovens a aceitarem o convite de Jesus para se envolverem na
missão de Salvar e Servir, não importando os desafios. É muito
importante destacar o fato de que muitas vitórias de Calebe
aconteceram quando ele era adulto e até idoso, o que reforça
que o trabalho missionário não é uma responsabilidade exclusiva dos jovens e sim de todos os que aceitaram ser filhos de
Deus e servo do Senhor.
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Autor: Pr. Daniel Carvalho
Ministério Jovem – Associação Norte do Pará

© Shutterstock

Batismo da
primavera
“Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e ainda quando for velho não
se desviará dele” (Provérbios 22:06).
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LOUVOR
Volta – CD Jovem 2007
Vinde as Águas – CD Jovem 2008
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EM SETEMBRO DE 1992, um garotinho de 10 anos, membro
do Clube de Desbravadores Mensageiros da Paz, da IASD do
Telégrafo, em Belém - Pará, se arrumou apressadamente logo
após o almoço. Naquela tarde de sábado, seria o seu batismo.
Ele havia aprendido com seus pais que ao escolhermos amar
a Jesus nos tornamos obedientes à Sua vontade, e que o batismo
é um testemunho público dessa decisão. Impressionado com a
foto do batismo de sua irmã mais velha, ele se imagina sendo
mergulhado no tanque que na mente dele encerrava alguns
mistérios que seriam descobertos naquela tarde.
Só de pensar na água se movimentando, no pastor com sua
beca negra e nas palavras proferidas na declaração do batismo,
o menino já ficava ansioso, tanto que ele fez com que sua mãe
chegasse à igreja bem antes que os demais candidatos. Naquele
sábado, Daniel Carvalho Pereira foi batizado pelo Pr. Solano
Correia. Aquele garotinho batizado em plena primavera não
sabia, mas aquela cerimônia marcaria uma longa caminhada
com Jesus. Daniel Carvalho hoje é pastor e lidera o ministério
jovem na região Norte do Pará e no estado do Amapá, Brasil.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Neste momento convide todos os pais que estão na igreja para irem à frente. Escolha três pessoas que farão as orações com
objetivos diferentes: uma de intercessão pelos filhos que já foram
batizados, mas se afastaram do Senhor. Outra pelos que estão na
igreja, para que permaneçam firmes e pelos que estão a caminho do
batismo. E a terceira por aqueles que ainda não conhecem a Cristo.

MENSAGEM
Em Deuteronômio 6:6-7, encontramos uma clara orientação de Deus aos pais no que diz respeito à educação espiritual
dos filhos:
a) Estas palavras... estarão no teu coração... – Um princípio elementar na educação é “siga o meu exemplo”. Logo,
a orientação de Deus aos pais é que tenham Suas palavras
no coração, a fim de que tenham o conteúdo e a condição
de repassar a seus filhos a Palavra de Deus. Talvez a maior
ilusão dos pais no que diz respeito à educação dos seus filhos
encontra-se na famosa frase “faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço”. Para ensinar o caminho da vida eterna
aos filhos é necessário conhecer o caminho e andar nele,
afinal, é exatamente essa a ideia expressa em Provérbios 22:6.
b) ...tu as inculcarás... e delas falarás assentado... e andando... e ao deitar-te e ao levantar-te... – Os pais
podem aprender muitas coisas nas orientações de Deus
para a educação de seus filhos. Esse verso destaca a ação
de educar, que é um processo contínuo. Dificilmente um

pai levará seu filho uma única vez à igreja e depois ficará
sossegado porque ele continuará indo, mesmo sozinho,
por toda a vida. A educação é um processo que exige
perseverança. Tanto em casa como na igreja, na escola,
nas férias e feriados e em todos os momentos, os pais
devem inculcar em seus filhos as palavras de salvação.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Lembrai-vos que vossos filhos são os mais jovens membros
da família de Deus. Ele vos tem entregue ao vosso cuidado
para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar
conta a Ele pela maneira como desempenhastes vosso sagrado
dever” (O Lar Adventista, p. 161).
“Por anos tem sido comunicada luz sobre esse ponto, mostrando a necessidade de atender ao interesse despertado, sem
deixar absolutamente o mesmo até que todos os que se inclinam
para a verdade tenham tomado sua decisão, experimentado
a conversão necessária para o batismo, e se unido a alguma
congregação, ou iniciado uma. Nenhuma circunstância é tão
importante para chamar-se um pastor que esteja atendendo a
um interesse suscitado pela apresentação da verdade... Os que
sentem a importância da verdade, e o valor de almas por quem
Cristo morreu, não abandonarão por motivo algum um interesse despertado entre o povo... Uma alma é de mais valor do
que o mundo inteiro” (Testemunhos para a Igreja – v. 2, p. 540).

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem focar o tema principal. Escolha mensagens relacionadas ao papel
dos pais na educação espiritual dos filhos, também poderão
ter músicas de entrega e salvação.
Testemunho: O exemplo utilizado é do autor do programa.
Lembre-se que o objetivo do testemunho é confirmar a mensagem tratada no tema e estimular a igreja a buscar pessoas
que sejam batizeadas na primavera e abandonem o inverno
que é estar longe de Jesus.
Oração Intercessora: A oração é o momento em que abrimos o coração e a mente para um contato íntimo com nosso
Deus. Nesta ocasião oraremos por grupos diferentes de pessoas. Reserve um momento especial para orar por todos os que
estão se preparando para Batismo da Primavera.
Mensagem: A igreja adventista pensando no empenho
espiritual dos pais na obra de salvar os filhos desenvolveu o
projeto Pais de Esperança (busque no YouTube). Os pais que
prepararem seus filhos com lições da Bíblia, acompanharem a
classe bíblica e do clube, terão o privilégio de entrar no tanque
com seu filho no dia do batismo dele. Também serão reconhecidos como pais de esperança.
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Autor: Pr. Ivancy Araújo
Associação Sul do Pará
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Em todo tempo
ama o amigo
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LOUVOR
Você Pode Ter Amigos – CD Jovem 2008
Descobrindo Amigos – CD Jovem 2007
Amigo de Verdade – CD Jovem 2011
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“Em todo tempo ama o amigo,
e na angústia se faz o irmão”
(Provérbios 17:17).

TESTEMUNHO

ORAÇÃO INTERCESSORA
A verdadeira amizade é um dom inestimável aqui na terra.
Ter um amigo é poder contar todas as horas com alguém que
nos aceita e busca compreender. O momento deve ser de gratidão pelos amigos, bem como aproveitar a ocasião para orar por
amigos afastados que precisam voltar aos pés de Jesus. Além
disso, a intercessão pode ser por uma amizade mais sincera e
crescente com o verdadeiro amigo JESUS.

MENSAGEM
AMIGOS NEGATIVOS
Amigo-porta: não sabe cumprir sua obrigação sem ranger;
Amigo-árvore: dá galho por qualquer motivo;
Amigo-rio: quando sai do leito, causa encrenca;
Amigo-papel: só serve para embrulhar, complicando o
que é simples;
Amigo-vassoura: só anda onde há o lixo da fofoca;
Amigo-táxi: nunca aparece quando você mais precisa;
Amigo-espelho: só vê a si mesmo;
Amigo-romance: vive fora da realidade;
Amigo-posto-de-gasolina: vive enchendo;
Amigo-carroça: quanto mais vazio, mais barulho faz;
Amigo-balão: muito inchado, mas só de vento;
Amigo-parasita: agarra-se aos outros para subir na vida;
Amigo-vítima: só encontra felicidade quando a gente fica
com pena dele;
Amigo-guitarra: fala e grita a todo volume.

AMIGOS POSITIVOS
Amigo-cireneu: ajuda o próximo a carregar sua cruz;
Amigo-alegria: por onde passa semeia bondade e amor;
Amigo-esperança: acredita nos homens e num mundo
melhor;
Amigo-comunidade: trabalha e luta de mãos dadas com
seus irmãos;
Amigo-oração: ora e dá o melhor de si mesmo sem fazer
publicidade;
Amigo-perfume: planta flores ao longo do seu caminho;
Amigo-cálice-de-redenção: transporta Cristo e seu evangelho no gesto humilde de quem está a serviço e reconhece
ser apenas instrumento.
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EM 1969 O cenário mundial era de muita agitação. A guerra fria
estava no auge e protestos eram feitos contra a guerra do Vietnã. A
sociedade norte-americana vivia intensos conflitos raciais enquanto exportavam para o mundo a contracultura hippie. Na música,
o Festival Woodstock (sexo, drogas e rock n’ roll) contou com
32 dos principais nomes da época em um evento previsto para
alcançar 20 mil pessoas, mas acabou reunindo mais de 500 mil.
No Brasil os “anos de chumbo”, período mais repressivo da
ditadura militar, eram seguidos de manifestações. Caetano
Veloso e Gilberto Gil eram vistos como subversivos. No futebol, Pelé marcou o seu milésimo gol. Foi também o ano em
que foi ao ar o primeiro noticiário ao vivo, o Jornal Nacional
apresentado por Cid Moreira e Hilton Gomes. Mas o ícone
de 1969 é a chegada do homem na Lua. Neil Armstrong, um

dos astronautas, disse: “Este é um pequeno passo para um
homem, mas um grande salto para a humanidade”. O fato
levou pensadores a sonharem com um mundo melhor onde
o entendimento fosse possível entre as diferentes etnias. Mais
tarde a ONU convidou todos os povos a celebrarem 30 de julho
como Dia Internacional da Amizade.

Prova Final

QUE TIPO DE AMIGO É VOCÊ?
Damon e Pítias: Existe em torno de Pitágoras uma lenda
do ideal da amizade. Pítias é acusado de conspiração contra
o tirano Dionísio I de Siracusa. É condenado e sentenciado e
enquanto aguarda a execução pede para deixar a prisão para
resolver assuntos particulares, com a condição de que seu
amigo Damon fique em seu lugar. Com o trato aceito, Damon
corre o risco de morrer se Pítias não retornar.
Mas Pítias retorna para enfrentar a execução, para o espanto de Dionísio. Por causa da confiança, do amor sincero e
amizade mútua, Dionísio deixa tanto Damon como Pítias irem
embora, livres. Diz a Bíblia: “Em todo tempo ama o amigo, e
na angústia se faz o irmão” (Provérbios 17:17).
O Melhor Amigo: Na Bíblia vemos Deus chamando Abraão
de amigo (Isaías 41:8; Tiago 2:23). Jesus, quando foi traído, se
dirigiu a Judas como amigo (Mateus 26:50).
Como tem sido sua amizade com Cristo? Nas palavras de
Jesus, a maior prova de amor é dar alguém a vida pelos seus
amigos e somos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda
(João 15:13-14).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados
por pequeninas atenções que não custam senão um amorável
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esforço. Para esses, o caloroso e ajudador aperto de mão dado
por verdadeiro amigo vale mais que prata ou ouro. As palavras
de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso
dos anjos” (Ciência do Bom Viver, pág. 158).

MÃO NA MASSA
Louvor: Existem muitas músicas sobre amigo e amizade.
Devem focalizar a amizade mútua e o mais precioso relacionamento com o Amigo Jesus.
Testemunho: Foi resgatado um pouco da história de como
foi estabelecido o Dia Internacional da Amizade. A criatividade
pode ser usada para apresentar o cenário mundial da época,
por exemplo, uma entrevista. Um bom exemplo de amizade
pode substituir esta parte.
Oração Intercessora: Neste momento, pedir a todos que
usem as redes sociais para enviar mensagens de amizade, especialmente para amigos afastados. Uma lista pode ser feita
antecipadamente e distribuída, e as mensagens precisam dizer
que estes amigos estão sendo alvo da oração intercessora no
culto jovem.
Mensagem: É muito pedagógico aprender através de metáforas. Os tipos de amigos podem ser impressos e colados
embaixo dos bancos ou cadeiras. A pessoa que dirige esta parte
pede a todos que busquem e falem o que encontraram. A história de Damon e Pítias pode ser relacionada à maior história
de amor: o sacrifício de Jesus pela humanidade.
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Autor: Pr. Fernando Galvão
Ministério Jovem – Missão Oeste do Pará
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Consagração
hoje e
sempre
“Agora, ó meu Deus, olha
para nós com simpatia e ouve as
orações que forem feitas neste
lugar” (2 Crônicas 6:40 NTLH).

LOUVOR
Em Sua Presença – CD Jovem 2015
Em Oração – CD Jovem 1998
Falar Com Deus – CD Jovem 2006
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ORAÇÃO INTECESSORA
No livro de 2 Crônicas, está relatado um momento único e
muito especial da história de Israel. Todos estavam reunidos para
celebrar a construção do templo e Salomão orou relembrando o
que Deus fez por Seu amado povo e como o Senhor sempre os
redimia. De maneira enfática, intercedeu pela nação: “Escuta do
céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória”
(2 Crônicas 6:35). Hoje estamos celebrando o início da Semana de
Oração Jovem. Como Salomão, ajoelhemos e oremos intercedendo
pelos jovens. Que eles se consagrem diariamente ao Senhor e que
Deus Se manifeste em nosso meio com poder e grande glória.

MENSAGEM
Deus ouve as nossas orações – “E esta é a confiança que
temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua
vontade, ele nos ouve” (1 João 5:14).

Orar em nome de Jesus – “E tudo quanto pedirdes em Meu
nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei” (João 14:13-14).
Confiar – “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle,
e o mais Ele fará” (Salmo 37:5).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Há necessidade de diligência na oração; que coisa alguma
dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta
a comunhão entre Jesus e vossa própria alma. Procurai toda
oportunidade para irdes aonde se costuma fazer oração. Os
que estão realmente buscando a comunhão com Deus, serão
vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever, e atentos e
ansiosos por colher todos os benef ícios que possam lograr.
Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do Céu” (Caminho a Cristo, p. 98).
“A oração foi instituída para nosso conforto e salvação, a fim
de que, pela fé e esperança, possamos apropriar-nos das ricas
promessas de Deus” (Nos Lugares Celestiais, p. 74 - 9 de março).

MÃO NA MASSA
Louvor: A forma de execução do momento de louvor deve
levar os jovens a uma adoração expressiva e promover uma
profunda intimidade com Deus. Convide os presentes a cantar
ajoelhados e com os olhos fechados a música Falar Com Deus
como prelúdio (antes da oração intercessora).
Testemunho: A história relatada pode ser encontrada no
YouTube (Testemunho: Roberto Bressane). Esse testemunho
pode ser contado por uma pessoa colocando-se no lugar do
personagem ou em forma de entrevista. Faça desta parte um
momento de reflexão.
Oração Intercessora: Assim como a oração de intercessão
foi importante na vida de Salomão, este momento deve ser
muito especial e conduzido como um apelo. Salomão intercedeu para que Deus consagrasse e redimisse o Seu povo. Ele
também pediu para que o Senhor ouvisse e atendesse aquela
oração. Proporcione uma música que traga um clima de paz,
confiança e entrega para todos os presentes. Motive os jovens
a reconhecer sua necessidade de um encontro pessoal com
Jesus através da leitura da Bíblia, da oração e dos momentos
de meditação.
Mensagem: Escolha com carinho um jovem ou alguém que
tenha uma vida de intimidade com o Senhor e que fale como
vale a pena se relacionar com Deus e como Ele responde às
orações. Motive os jovens a buscar ao Senhor como nunca antes
e a perceber que esse momento é muito especial em sua vida.
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ROBERTO BRESSANE NASCEU em um lar adventista onde todos os parentes mais próximos eram membros da Igreja
Adventista. Na sua mocidade, Roberto saiu da igreja e ainda
levou alguns familiares consigo. Na sua própria casa, todos se
afastaram de Deus. Ele saiu por livre e espontânea vontade,
com a ilusão de que o mundo seria melhor do que estar dentro
da igreja. Ele trocou a sua comunhão com Deus pelos prazeres
e status que o mundo lhe oferecia. Em algumas situações, percebia que estava em lugares que não eram bons para ele, porém
ficava imaginando que isso era porque tinha bebido pouco. E
para que esses pensamentos saíssem de sua mente, ele bebia
ainda mais para se sentir melhor onde estava.
Roberto recebeu várias visitas e pedidos para que voltasse
à igreja. Ele preferia não ser visitado, pois às vezes chegava
alterado das baladas e tinha vergonha de receber os irmãos.
Mesmo assim, a igreja sempre o buscava e insistia para que ele
voltasse aos braços do Pai.
Apesar de ter tudo o que queria, ele chegou a um ponto em
que viu que as coisas que possuía não tinham nenhum valor.
Roberto perdeu o sentido da vida. Tentou o suicídio quatro
vezes, mas algo sempre dava errado. Foi aí que ele percebeu
que Deus tinha um plano para sua vida.
Roberto precisou chegar ao fundo do poço para entender que
o melhor caminho é estar na igreja, lugar de onde jamais deveria
ter saído. Ele ainda tinha receio de como seria tratado pelos irmãos
e até pensou em procurar uma congregação que não conhecesse
o seu passado, mas depois de muita conversa resolveu voltar para
a sua própria igreja, onde foi muito bem recebido. Roberto sentiu
que todos realmente se interessavam por ele. Com a ajuda de sua
família, ele voltou para os braços do Pai e hoje tem uma nova vida.
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