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Q uerido líder, veja que importantes lições 
de liderança podemos extrair do texto 
bíblico acima:

•  “Filhos meus” – Que maravilhoso saber que nosso 
Pai nos chama de filhos e nos diz: Líderes, prestem 
atenção! Com muito amor, tenho algo importante 
a lhes dizer. 

•  “Negligentes” – Conforme o dicionário, o adjetivo 
“negligente” significa: desleixado, relaxado. Não seja 
frouxo na doutrina, mas firme no “assim diz o Senhor”. 
Para ser um líder diligente, você deve ser comprome-
tido, responsável, interessado, cuidadoso e esforçado. 

POR QUE SER DILIGENTE?
A razão para ser diligente é porque “o Senhor vos 

escolheu”. A comissão da igreja indicou o seu nome, e 
você foi eleito como líder, mas acredito que Deus o escolheu 
para esta grande tarefa de liderar a juventude (Deuteronô-
mio 7:6-8 e João 15:16).

E PARA QUE DEUS O ESCOLHEU?
1. “para estardes diante dele”
“Nenhum homem pode ser enviado a algum lugar on-

de Deus não esteja.” Você foi chamado para permanecer 
nEle. Para ser um líder diligente, passe tempo com Deus 
diariamente. Seu primeiro dever é sua comunhão pessoal, 

Editorial

desenvolvendo a fé e recebendo a salvação que Cristo ofe-
rece. Tenha muito claro o que significa Jesus para você, 
e então prepare-se para o serviço e seja como Jesus para 
seus semelhantes. 

2. “para o servirdes”
Quando você está cheio do amor de Deus, passa a servi-

-Lo com alegria e devoção. “Chegou a hora de substituir o 
ideal de sucesso pelo ideal de serviço” (Albert Einstein). 
Deus escolhe homens dispostos a servir e os capacita para 
esta obra.

3. “para serdes seus ministros”
Deus tem estabelecido diferentes tipos de ministérios 

aqui na Terra. Você poderá ser um ministro em Sua causa 
quando identificar quais dons o Senhor tem lhe outorgado 
e colocá-los completamente a Seu serviço. 

4.  “e queimardes incenso”
Oração e meditação. Queimar incenso, pela perspec ti-

va bíblica, simboliza as orações que são elevadas ao trono 
de graça. É para isso que os líderes são chamados, para 
interceder por seus liderados, suas famílias e projetos a 
desenvolver. Seja você também um intercessor. “A ajuda 
que você precisa está só a uma oração de distância.”

Sejamos líderes diligentes nesta nobre causa. A recom-
pensa é maravilhosa!

Um abraço e sempre maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA

Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

Líderes 
Diligentes

Salvação e Serviço – Fé & Ação

“Filhos meus, não sejais negligentes, pois o 
Senhor vos escolheu para estardes diante dEle 
para O servirdes, para serdes Seus ministros e 

queimardes incenso” (2 Crônicas 29:11).
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Desa� os do trimestre

 
Maio

Neste mês, temos uma ótima oportunidade para os 
jovens se destacarem no serviço missionário: o Impacto 
Esperança, que será no sábado, dia 26. Pense em formas 
criativas para a distribuição do livro O poder da ES-
PERANÇA. O livro missionário de 2018 é fantástico, 
atual e muito relevante para nossos dias, pois fala sobre 
saúde mental.

Quando se fala em sair para as ruas e servir ao próximo, 
os jovens são os primeiros adeptos. No domingo, dia 27, 
envolva-se com sua igreja no projeto da Feira de Saúde. 
Não fiquem de fora! 

 
Abril

Aproveite este mês para dar uma ênfase especial ao 
Pequeno Grupo de Jovens, cuidando de sua estrutura-
ção: líder, anfitrião, programa e metas. Lembre-se que este 
é o espaço onde os jovens são pastoreados e desenvolvem 
seus relacionamentos e dons para o serviço. Este grupo 
idealmente se reúne também aos sábados, como unidade 
de ação da Escola Sabatina, solidificando o estudo da Bíblia 
e crescendo em comunidade. 

Incentive todos a lerem os livros do Curso de Lei-
tura 2018:

• Jovens: Ouse pedir mais – Melody Mason
• Universitários: Um milagre após o outro – Greg Budd
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Junho

Em 2018, continuamos com o slogan da campanha 
do projeto Vida por Vidas: O bom sangue é feito de 
bons hábitos. 

Dia 14 é celebrado o Dia Mundial do Doador de 
Sangue, e mais uma vez os jovens adventistas precisam 
sair para testemunhar do que Cristo fez por nós e, com este 
ato de amor, também doar vida aos que mais precisam. 

Esta é uma oportunidade de falar ao coração das pes-
soas, não somente com a doação de sangue, mas também 
com a importante mensagem de saúde que temos.

Acesse o site vidaporvidas.com e acompanhe os 
vídeos e os materiais promocionais desta campanha.
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neste  projeto

Eu dei meu
sangue

O projeto Vida por Vidas conseguiu inculcar nos jovens a consciência da doação de sangue de 
forma voluntária, através dos bancos de sangue postos à disposição da Igreja Adventista, a 
cada ano, para os doadores voluntários. Dessa forma, muitos envolvidos doam sangue pelo 
menos uma vez por ano como parte de sua rotina. Semelhantemente, outros escolhem fazer 
outros tipos de doação: o seu tempo, talentos e vida. Conheçamos algumas dessas histórias:

“Assim como quando você doa sangue no trabalho 
voluntário, você precisa doar um pouco da sua vida. 
Alguns podem pensar que é perda de tempo ou que 
não faz diferença. Como já ouvimos falar por aí, difi -
cilmente você mudará o mundo todo, mas com cer-
teza mudará o mundo de alguém. Engana-se quem 
pensa que o doador, quer de sangue ou de tempo, 
não recebe nada. Quando você se doa, seu corpo fi ca 
ligeiramente abatido, mas na sequência, fi ca mais 
forte do que antes. No voluntariado é a mesma coisa. 
Doamos nossa energia e amor, muitas vezes fi cando 
fracos, mas com o tempo fi camos mais fortes e per-
cebemos que o amor dos novos amigos e as marcas 
positivas que deixamos por onde passamos nos for-
talecem. Então, tenho a convicção de que o tempo 
que gastei, e gastarei, ajudando pessoas não foi em 
vão, mas sim uma forma de anunciar e glorifi car o 
amor que Deus tem por toda a humanidade.”

Paulo Hasse 
Com o Clube de Desbravadores em 
Matareya. Cairo, Egito.

 Quando você se 
doa, seu corpo fi ca 

ligeiramente 
abatido, mas na 

sequência, fi ca mais 
forte do que antes.   

Grupo de desbravadores em Matareya

Paulo com os integrantes do clube de desbravadores no Egito
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Paulo com os integrantes do clube de desbravadores no Egito

Na verdade, quando um voluntário vê a necessidade de cumprir a parte que lhe foi encomendada, doa a si 
mesmo, deixa seu sangue nesse projeto, e esse ato se converte em um estilo de vida e em um privilégio. 
Quer viajando longas ou curtas distâncias em sua comunidade, é algo que todos os voluntários compar-
tilham e, com o tempo, se converte em parte da própria vida. Será que estamos comprometidos a deixar 
nosso sangue em algum projeto atual ou futuro?

“Doar é fazer algo sem esperar recompensa. Seja doar 
tempo, serviço, dinheiro, sangue, medula ou o que quer que 
seja, é sempre dar sem esperar algo em troca. Eu dediquei 
um ano como voluntário na Itália e pensava que minhas 
responsabilidades se restringiriam somente ao meu traba-
lho, no entanto, foi muito além disso; outras oportunidades 
para dedicar tempo ao próximo surgiram e me fi zeram per-
ceber que muito mais do que apenas um voluntário, eu era 
a extensão da doação do tempo e do amor de Deus. Den-
tre essas oportunidades estão conversas, risadas, troca de 
experiências, aprendizado, auxílio aos refugiados na Grécia 
e às vítimas do terremoto, viagens e projetos que fi zeram 
a melhor experiência de voluntariado. Doar simplesmente 
implica mais em receber do que em dar.”

“Tenho paixão pelo evangelismo, e quando Deus 
chama, deve-se deixar tudo e ir aonde Ele nos 
manda. Desta vez aceitei o chamado para o lugar 
onde Jonas foi chamado a ir. Sim, o persona-
gem bíblico. Fui para a antiga Nínive (atualmente 
chamada de Mosul, no Iraque). Lá há milhões 
de pessoas que necessitam conhecer o amor de 
Jesus, e para mim não há maior felicidade do que 
obedecer à voz de Deus. As coisas materiais não 
satisfazem meu coração, mas as experiências que 
Deus me oferece na missão tornam-me uma pes-
soa diferente. Elas me fazem feliz! Embora algu-
mas pessoas pensem que ir ao Iraque, na zona de 
guerra, tenha sido uma loucura, para mim foi o 
maior privilégio. Voltaria todas as vezes que Deus 
me mandasse. Meus pais educaram a mim e às 
minhas duas irmãs para cumprirmos a comissão 
evangélica. Não há como fugir.”

Doar sangue, de forma simbólica, é oferecer sua vida para dar VIDA a outra pessoa; é um ato de amor, 
seguindo o exemplo dado na cruz por nosso amigo Jesus, exemplifi cando o texto de João 15:13: “Nin-
guém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos”. Conforme o 
título, o voluntário não apenas se envolve um pouco em cada projeto, mas dedica sua vida em favor deles; 
compromete-se a ponto de sentir o que Carolyn Azo comenta:

Bruno Grangeiro
Cozinha e trabalhos gerais na 

Universidade Adventista Italiana Villa 
Aurora, Itália 2017   

Carolyn Azo
Voluntária na Adventist Help
Iraque 2017

  Eu era a extensão da 
doação do tempo e do amor 

de Deus.  

Cozinheiros do Villa Aurora; a Grazi e o Filippo. 

Grupo de crianças refugiadas no Iraque

2004 e 2005 - Voluntária na Maranatha Volunteers International                       
2008 - Voluntária no Creator Calls, em Loma Linda, Califórnia                        

2009 - Voluntária na 3ABN                        
2015 a 2017 - Voluntária na Revival and Reformation da IASD
2016 - Voluntária na Adventist Help, em Oinofyta, na Grécia
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Reflexões sobre o 
trabalho por uma causa

Artigo Pr. Lélis Silva – Diretor do Ministério Jovem – UNoB
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T odo mundo sabe que a juventude sempre 
teve uma queda para causas. Mas nunca 
houve, como agora, tantos discursos politi-
camente corretos, ideias transformadoras 
e frases de impacto, tudo com a intenção 

de mudar o mundo.
Em contrapartida, as realizações efetivas para tornar 

a humanidade mais feliz são pífias. Talvez, um dos moti-
vos seja porque os problemas globais são tão grandes que 
desanimam qualquer bem-intencionado. 

Contudo, qualquer um tem enormes possibilidades de 
fazer grandes coisas pelas pessoas. Por isso, separamos qua-
tro trechos de escritos de Ellen White sobre a expectativa de 
Deus em relação a nossos jovens, o que Satanás pensa sobre 
jovens consagrados, por onde a juventude pode começar um 
movimento e como medir o sucesso de seu esforço.

PESADAS RESPONSABILIDADES RECAEM 
SOBRE OS JOVENS.

Deus espera muito dos jovens que vivem nesta geração 
de luz e conhecimento grandemente aumentados. Ele quer 
usá-los para dissipar o erro e a superstição que estão obs-
curecendo o entendimento de muitos. Os jovens devem 
disciplinar-se adquirindo para si a maior porção de conhe-
cimento e experiência. Deus os considera responsáveis 
pelas oportunidades que lhes concede. O trabalho que está 
perante eles espera por seus dedicados esforços, para que 
possa ser expandido em todas as direções, de acordo com 
a exigência do tempo. Se os jovens consagrarem entendi-
mento e coração ao serviço do Senhor, poderão alcançar 
alta norma de eficiência e utilidade. Essa é a norma que Ele 
espera que os jovens atinjam. Fazer menos do que isso é 

deixar de aproveitar completamente as oportunidades 
concedidas por Deus. Isso será considerado traição a 

Deus — deixar de trabalhar para o bem da humani-
dade. Que estão fazendo, queridos jovens, para tornar 
conhecido de outros quão importante é tomar a Pa-
lavra de Deus por guia e observar os mandamentos 

de Jeová? Estão, por preceito e exemplo, declarando 
que é só pela obediência à Palavra de Deus que o 
homem pode ser salvo? Se fizerem o que puderem, 
serão uma bênção para outros. Ao agirem segun-
do a sua melhor capacidade, novas oportunida-
des se abrirão diante de vocês para realizar ainda 

mais (Mensagens aos Jovens, p. 199).

INFLUÊNCIA PODEROSA
Satanás é um inimigo vigilante, atento ao seu objetivo 

de dirigir os jovens num modo de proceder inteiramente con-

trário ao que Deus aprovaria. Ele bem sabe não haver outra 
classe que possa fazer tanto bem como os rapazes e moças 
consagrados a Deus. Os jovens, quando corretos, podem exercer 
poderosa influência. Pregadores ou leigos de idade avançada 
não podem ter, sobre a juventude, metade da influência que 
os jovens consagrados têm sobre seus companheiros. Estes 
deveriam sentir a responsabilidade que sobre eles pesa para 
tudo fazer por salvar seus semelhantes, mesmo com o sa-
crifício de seus prazeres e naturais desejos. Tempo e mesmo 
meios, o que for necessário, devem ser consagrados a Deus. 
Todos os que professam piedade devem sentir o perigo dos 
que estão sem Cristo. Breve terminará seu tempo de graça. 
Os que poderiam ter exercido influência para salvar pessoas 
se houvessem seguido o conselho de Deus, e no entanto não 
cumpriram seu dever por egoísmo, indolência, ou por se en-
vergonharem da cruz de Cristo, não só perderão sua própria 
salvação, mas terão sobre suas vestes o sangue dos pecadores. 
Essas pessoas terão de dar contas do bem que poderiam ter 
realizado se houvessem sido consagradas a Deus, porém não 
fizeram por causa de sua infidelidade. Os que provaram as 
bênçãos do amor remidor não repousarão, nem poderão fazê-
-lo, sem que todos com quem se associam tenham entrado em 
contato com o plano da salvação. Os jovens devem perguntar: 
“‘Senhor, que queres que faça?’ Como posso honrar e glorificar 
Teu nome sobre a Terra?” Pessoas se perdem em torno de nós, 
e a grande responsabilidade de ganhar almas para Cristo pesa 
sobre os jovens (Mensagens aos Jovens, p. 204).

ONDE COMEÇAR
Comecem por casa, em sua família, na vizinhança, entre 

os próprios amigos, os que desejam trabalhar para Deus. 
Encontrarão ali um ótimo campo missionário. Essa obra 
missionária é uma prova, que lhes revela sua capacidade, 
ou não, para servir numa esfera mais ampla (Testemunhos 
Seletos, v. 3, p. 61).

MAIOR SUCESSO
Em nossa obra o esforço individual conseguirá muito 

mais do que se possa calcular. É pela falta disso que almas 
estão perecendo. Uma pessoa é de valor infinito; seu preço 
é revelado pelo Calvário. Uma pessoa ganha para Cristo 
será o instrumento em atrair outras, e haverá um resulta-
do sempre crescente de bênçãos e salvação (Mensagens 
aos Jovens, p. 207).

Que cada um de nós possa cumprir o papel que nos foi 
designado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e nos use 
como instrumentos em Sua causa.

“[...] Ebenézer [...] até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Sa-
muel 7:12).
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Culto 1 Andréa Pessoa – Coordenadora da Área 2 – ACeAm/UNoB

LOUVOR
Pode cair o mundo, estou em paz – CD Jovem 2007
Pressa – CD Jovem 2015
Nasce em Mim – CD Jovem 2010
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Velocidade
máxima

TESTEMUNHO

U m jovem se encontrava sem estudos e 
sem condições financeiras para estudar, 
se graduar e conseguir um emprego. Ele 
acabou chegando a uma depressão pro-
funda. Sua vizinha se compadeceu dele 

e um dia foi visitá-lo, arrumou a casa, fez comida para 
ele e disse: “Coloque a senha do meu WiFi no seu celular, 
para você assistir algumas mensagens de Deus. Talvez 
você melhore”.

No primeiro dia, o jovem assistiu a mensagem linda 
que ela havia enviado. Passaram o segundo e o terceiro 
dias, e ela continuava ajudando-o com a casa. Em dado 
momento, o jovem viu um site com alguns cursos grátis e 
começou a navegar. Ele acessou sites de várias empresas 
que ofereciam cursos com diplomas e começou a estudar. 

Um dia ele se viu em pé, com vontade de tomar banho 
e de comer. O rapaz disse para a vizinha que iria sair e ve-
rificar o emprego que tinha visto num grupo do Facebook. 
Para a surpresa dele, estavam contratando apenas pessoas 
que fizeram o curso online através do site deles, o mesmo 
que há dias ele havia feito.

Deus é bom e não abandona Seus filhos. Se for preciso, 
Ele enviará pessoas até nós para nos tirar do fundo do 
poço. Com a ajuda de sua vizinha, o jovem se qualificou 
rapidamente, conseguiu o almejado emprego e teve sua 
vida completamente mudada.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos para que Deus nos use como instrumentos 

de amor para apoiar e ajudar as pessoas que estão desani-
madas e deprimidas. Oremos também pelo sábio uso dos 
meios de comunicação e do tempo que recebemos de Deus. 

MENSAGEM
ENCENAÇÃO

Homem de 30 anos (olhando o WhatsApp): “Filho, sua 
irmã está dizendo no grupo da família que vem passar o 
Natal conosco”.

Filho de 8 anos (mostrando a foto da irmã, já no 
aeroporto): “Olha, pai! A mana chegará aqui em casa em 
uma hora. Ela virá de táxi”.

MENSAGEM I
Quantas vezes você já finalizou o dia sem terminar o 

que planejou? Já chegou a ponderar: “Como eu queria ter 
mais tempo!”? Quantas vezes você já disse isso?

Talvez seja o caso de você rever seus conceitos e acor-
dar para a realidade que vivemos: a DROMOCRACIA.

Dromos é um prefixo em grego que significa rapidez, 
e Cracia significa governo, ou seja, vivemos num mundo 
em que VELOCIDADE é a palavra de ordem. Quem não 
age com rapidez fica para trás.

O tema de hoje é Velocidade Máxima, porque é exa-
tamente assim que as informações e as mudanças estão 
chegando a todos os lugares. É extremamente necessária 
uma organização de seu tempo para que você acompanhe 
toda essa rapidez. Efésios 5:15 e 16 nos diz: “Portanto, vede 
prudentemente como andais, não como néscios, mas como 
sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus”.

Os ricos e poderosos têm a mesma quantidade de tempo 
que os pobres e humildes. Além disso, nem o rico nem o 
pobre podem acumular tempo. O tempo que passou não 
volta mais. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White diz que 
“os pais devem ensinar a seus filhos o valor e o bom uso do 
tempo”. Mas como fazer isso em meio a essa dromocracia?

“Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, mas como 

sábios, remindo o tempo, porquanto os 
dias são maus” (Efésios 5:15 e 16).         
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MENSAGEM II
A dromocracia está transformando o estilo de vida do ser humano, especialmente 

por meio dos velozes meios de comunicação. Em questão de segundos, você pode 
obter informações de um lugar distante, pode realizar uma compra, marcar uma 
viagem, fazer uma videoconferência. É incrível o momento que nossa sociedade vive. 
No entanto, devemos estar atentos para as vantagens e desvantagens.

O jovem que se coloca nas mãos de Deus não tem medo da dromocracia. Pelo contrá-
rio, com o auxílio do Senhor, ele tem o controle de seu tempo e age com sabedoria frente 
às ferramentas de comunicação. O jovem que segue o exemplo de Jesus passa a crescer 
em todos os aspectos de sua vida, e é isso o que Deus deseja para Seus filhos. E esse 
jovem tampouco cresce sozinho. Ele ajuda sua família, seus amigos e sua igreja a 
se desenvolverem e a não serem engolidos pela avalanche virtual.

Há muito tempo, Deus revelou para sua serva, Ellen White, sobre 
esses dias que estamos vivendo: “As invenções da mente humana 
parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo 
isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de co-
municação para o grande dia de sua preparação” (Fundamentos 
da Educação Cristã, p. 409).

Deus é o grande mentor de tudo isso e a melhor parceria 
que você pode ter!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Queremos pedir-vos que considereis a brevidade 

da vida humana, quão veloz passa o tempo. Acham-se 
ao nosso alcance áureas oportunidades e privilégios... 
O Salvador espera para dispensar liberalmente Suas 
bênçãos, e a única pergunta é: Quereis aceitá-las? Mas 
esta luz perderá sua preciosidade para aqueles que não a 
apreciam, que não a aceitam nem a ela correspondem, ou 
havendo-a aceitado, não passam a luz adiante, aos outros” 
(Para Conhecê-Lo, p. 82).

MÃO NA MASSA
Louvor: Faça um sorteio entre os presentes e convide os sor-

teados a se unirem à equipe de louvor.
Testemunho: Apresente o testemunho como uma dramatização 

em primeira pessoa.
Oração Intercessora: Convide para orar uma pessoa que esteve triste e 

foi ajudada por alguém. Convide também outra pessoa que em algum momento 
ajudou alguém necessitado. A oração pode ser feita em duas partes, cada parte por 
um convidado.

Mensagem: Prepare um PowerPoint com fotos dos meios de comunicação, 
quando surgiram e como estão hoje (carta/e-mail, telefone/celular, jornal/TV/rá-
dio/internet, etc.), para que o público perceba a evolução rápida, especialmente nas 
últimas décadas. Tente conseguir algumas estatísticas sobre quanto tempo se levava 
para fazer algo no passado e na atualidade, por exemplo: fogão à lenha e micro-ondas.
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“Lança o teu pão sobre 
as águas, porque depois 

de muitos dias o acharás” 
(Eclesiastes 11:1).

Ide!

LOUVOR
Jovens com poder – CD Jovem 2010
Se não for eu, quem? – CD Jovem 2011
Nas mãos do oleiro – CD Adoradores 3 - 2018

Henrique Moreira dos Santos – Coordenador de Jovens – AAmO/UNoB
Culto 2
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TESTEMUNHO

“N ão sei quem jogou esse livro na minha 
varanda, mas quero agradecer. Quem 
o arremessou tinha a certeza de que 
ele iria fazer a diferença na minha vida, 
porque meu muro é muito alto. Obriga-

da pelo esforço! Poucas páginas lidas, e já me sinto abençoa-
da por um ensinamento cristão de profundidade. Em meio 
às inúmeras situações do dia a dia, a expectativa daqueles 
que têm esperança em Deus é tremendamente positiva”, 
declarou a advogada Mirian Késia em uma rede social, no 
dia 14 de maio, com a foto do livro Esperança Viva (2016).

A postagem rendeu 2.082 compartilhamentos e mais 
de 280 comentários apenas em sua página do Facebook, 
sem contar os que foram compartilhados por amigos.

Mirian Késia mora em Rio Branco, no Acre, mas é na-
tural do Paraná. Ela recebeu a visita do Pr. João Vicente 
Pereyra (gerente de vendas da CPB) em sua casa, pois sua 
história tinha ganhado grande repercussão. Ali mesmo 
foi feito um forte apelo da parte dele e também do Pr. 
Ivan Saraiva, para que Mirian tomasse a decisão ao lado 
de Jesus. Esse convite foi aceito, e hoje ela é membro da 
Igreja Adventista, onde realiza diversos trabalhos sociais.

Fonte:  http://noticias.adventistas.org/pt/noticia/datas-es-
peciais/advogada-posta-foto-de-livro-recebido-em-rede-social/ 

ORAÇÃO INTERCESSORA
Separe um momento para agradecer ao Senhor pelas 

bênçãos durante a distribuição do livro O Poder da Espe-
rança. Que Deus abençoe a mensagem que foi espalhada pa-
ra que renda bons frutos! Oremos fervorosamente por isso.

MENSAGEM
Como igreja, temos uma missão singular. Nossa obra, 

apesar de às vezes ser feita em conjunto, é individual. 
Cada um de nós tem um chamado especial escolhido pelo 
próprio Deus!

Quando Salomão escreveu, em Eclesiastes 11, para 
lançarmos nosso pão sobre as águas, ele estava afirman-
do que nossa missão é apenas pregar. Como a pessoa será 
convencida da verdade e tomará sua decisão, não é nossa 
parte. Nossa parte é sermos condutos de Deus para levar 
a bênção da verdade para a vida de outras pessoas.

Hoje, em toda a América do Sul, participamos 
juntos da entrega de milhares de exemplares do 
livro O Poder da Esperança. Temos um grande privi-
légio, pois os próprios anjos gostariam de fazer esse 
trabalho, mas essa é a sua missão. A nossa missão.

Fizemos nossa parte, lançamos o pão sobre muitas 
águas. Que nossa oração hoje seja: “Senhor, gostaríamos de 
ver o fruto de nosso trabalho. Se isso não acontecer aqui, 
que um dia, no Céu, possamos conhecer todas as pessoas 
que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Que muitos 
possam estar lá, naquele grande dia, como resultado do 
trabalho que realizamos”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por 

Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a 
grande talhadeira da verdade Ele os cortou da pedreira do 
mundo, e os ligou a Si. Tornou-os representantes Seus, e os 
chamou para serem embaixadores na obra final de salvação. 
O maior tesouro da verdade já entregue a mortais, as mais 
solenes e sérias advertências que Deus já enviou aos seres 
humanos, foi confiado a esse povo, a fim de ser transmi-
tido ao mundo”. (Testemunhos para a Igreja, v. 7, p.19).

MÃO NA MASSA
Louvor: De preferência, escolha músicas que remetam 

ao sentido da pregação do evangelho.
Testemunho: Aproveite o vídeo para que os presentes 

vejam o testemunho de Mirian:  https://www.youtube.
com/watch?v=jWqEGQXNcys  Finalize este momento 
reforçando a importância de a igreja distribuir literatura. 
Esse trabalho certamente rende frutos: alguns serão co-
nhecidos aqui; outros, só no Céu.

Oração Intercessora: Chame à frente uma dupla que saiu 
para entregar o livro missionário. Eles farão a oração pelos ami-
gos que receberam a literatura distribuída, para que o Espírito 
Santo os ajude a compreender a leitura e a tomar uma decisão.

Mensagem: Com antecedência, prepare uma pessoa para 
fazer a conclusão. Peça para ela conversar antes com os irmãos 
e saber como foi a experiência da distribuição dos livros em 
sua comunidade. Que a igreja também seja desafiada a ir ao 
campo distribuir outros materiais ao longo do ano.
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“Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes 
contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra 

seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra 
os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças 

espirituais do mal nas regiões celestiais” (Efésios 6:11-12).

Campo minado

LOUVOR
Sou de Jesus – CD Jovem 2006
Fiel a toda prova – CD Jovem 2005
De hoje em diante – CD Jovem 2009

Lindonizia Cordeiro de Sousa Rabêlo – ASuR/UNoB
Culto 3
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TESTEMUNHO

H avia um garoto que desfrutava alegremente 
de sua infância, com uma atmosfera de 
paz, crescendo entre amigos cristãos de 
sua idade. Na adolescência, ele começou a 
descobrir novos amigos que não iam à igre-

ja, diversões mais atraentes, músicas com ritmos diferentes 
daqueles que ouvia nos cultos e conheceu meninas mais 
ousadas do que aquelas que ele conhecia na Escola Sabatina.

Pouco a pouco, ele deixou de ir aos cultos, e o sábado 
passou a ser como outro dia qualquer.

Lentamente, ele foi se afastando das ambições celestiais, 
deixou de priorizar o eterno para dar valor às coisas terrenais, 
e as coisas de Deus foram perdendo espaço na vida dele, 
até que se viu tão distante que não conseguia mais voltar.

Vivendo uma vida sem sentido e cheia de conflitos que 
permeavam sua mente, decidiu voltar aos braços do Pai. 

Certa noite, ele orou pedindo a Deus mais coragem e menos 
vergonha. No caminho para a igreja, enquanto ele se lembrava 
de seu passado mais colorido, arrependeu-se de cada escolha 
malfeita. O jovem ficou tão absorto em seus pensamentos 
que acabou batendo de frente com uma caminhonete e, por 
causa do acidente, faleceu. Aquele jovem se arrependeu de cada 
atitude errada que havia tomado no passado. Entretanto, não 
teve a oportunidade de seguir com sua vida renovada.

A cada dia, somos convidados a tomar boas decisões. 
Não espere os momentos difíceis para tomar a importante 
decisão de entregar-se a Cristo Jesus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos em prol da vida espiritual dos jovens da igreja. 

Que possamos interceder para que Deus ajude e fortaleça o 
Ministério Jovem em todas as instâncias e pelos projetos 
Missão Calebe, Um Ano em Missão, Vida por Vidas, G148, 
A Sociedade, PG My Style, etc., a fim de que cada jovem 
faça o propósito de influenciar positivamente seu próximo. 

MENSAGEM
A vida pode ser comparada a um campo minado, onde 

muitos estão a sorrir, vivendo como se fosse um rápido 
passeio com muita curtição. Entretanto, quando você me-
nos espera, pode pisar em uma bomba, e ela pode mudar 
completamente o rumo de sua vida, deixando algumas 
marcas ou profundas cicatrizes. Se você pudesse escolher 
não passear por lugares perigosos, você o faria?

Em Efésios 6:11-12, somos advertidos a vestir-nos de 
toda a armadura de Deus. Para não vacilarmos diante de 
lutas ferrenhas, somos aconselhados a fazer como Paulo 
quando estivermos diante dos dominadores do mundo das 
trevas. Com os equipamentos certos de proteção, nossos 
pés não vacilarão. 

Hoje mesmo tome a decisão de passar pelo campo mi-
nado com Cristo. Não há como vencer sozinho, mas com 
Deus é possível viver sem ser pego de surpresa. Escolha 
permanecer do lado certo da luta.  

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O ceticismo e o que é chamado de ciência têm, em 

grande medida, minado a fé do mundo cristão em suas 
Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado, para que 
eles possam seguir o caminho da condescendência pesso-
al e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o 
conhecimento de Deus. [...] Mas, em meio a sua descrença 
e iníquo prazer, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta 
de Deus” (Eventos Finais, p.232).

“A impiedade está alcançando um nível nunca antes 
atingido [...] Mas os fiéis mensageiros de Deus devem 
prosseguir firmemente com sua obra. Revestidos com a 
armadura do Céu, devem avançar destemida e vitoriosa-
mente, jamais cessando de lutar até que cada pessoa a seu 
alcance tenha recebido a mensagem da verdade para este 
tempo” (Atos dos Apóstolos, p. 122).

MÃO NA MASSA
Louvor: Em cada música, busque mensagens bíblicas 

que combinem com o que será tratado durante o programa.
Testemunho: Utilize o testemunho que será contado 

como algo positivo e crie um ambiente de reflexão, com 
um fundo musical propício.

Oração Intercessora: Cada presente receberá um 
papel para escrever o que pode fazer para, por meio de 
Cristo, salvar uma vida. Esse papel deve ser guardado na 
Bíblia como um lembrete.

Mensagem: A ornamentação deve ser criativa, fazendo 
um campo minado na entrada da igreja. Proponha uma 
dinâmica com pelos menos 5 pessoas, cada uma com uma 
pequena vela de aniversário (palito). Enquanto a vela esti-
ver acesa faça desafios como, por exemplo: Fale um verso 
bíblico de cor, título da meditação, o tema da lição da Escola 
Sabatina, etc. Conforme as velas forem apagando na mão 
dos participantes, eles vão saindo. O último poderá ganhar 
uma cesta com itens espirituais.
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“Acaso, não sabeis que o vosso 
corpo é santuário do Espírito Santo, 

que está em vós, o qual tendes da parte 
Deus, e que não sois de vós mesmos?” 

(1 Coríntios 6:19).

Bom senso
e equilíbrio

LOUVOR
Entrega – CD Jovem 2010
Templo vivo – CD Jovem 2005
Quero entregar – CD Adoradores 3 - 2018

TESTEMUNHO

D esde a Assembleia da Associação Geral 
de 2010, em Atlanta, a Igreja Adventista 
mundial tem intensificado a importância 
de cada igreja organizar um ministério per-
manente para a prática de exercício físico 

regular, incentivar uma alimentação mais natural e trabalhar 
a possibilidade de ter um Centro de Saúde Comunitário. 
Cada membro deveria ser um promotor de saúde. Pensando 
nisso, o Ministério Jovem da Associação Amazonas Rorai-
ma decidiu organizar uma equipe de corrida e caminhada, 
denominada Adventistas Runners AAmaR e que teve o 
início de suas atividades em 13 de agosto de 2015. 

Segundo informações, essa foi a primeira Associação a 
ter uma equipe organizada, com mais de 700 pessoas. O 
objetivo principal é incentivar os membros da igreja a sairem 
da zona de conforto; apoiar os projetos sociais e, acima de 
tudo, trabalhar os oito princípios estabelecidos por Deus, 
com foco em dois deles: o exercício físico e a alimentação. 
Esses fatores promovem a saúde e dão energia e vitalidade 
ao corpo, que é o meio usado por Deus para comunicar-se 
com cada pessoa. Hoje, a equipe conta com a participação de 
vários amigos e simpatizantes não adventistas, e o próximo 
passo é a implantação de um Pequeno Grupo para o estudo 
da Bíblia com esses amigos, futuros candidatos ao batismo.

Enízio Brito – Líder Máster Jovem – AAmaR/UNoB
Culto 4
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Estudos comprovam que mais da metade da incidên-

cia de câncer acontece porque insistimos em ter hábitos 
errados de vida. Para viver 15 anos a mais, basta persistir 
na manutenção dos bons hábitos desde cedo. Vamos orar 
pedindo que o Espírito Santo nos ajude.

MENSAGEM
Durante as décadas de 1850 e 1860, os adventistas do 

sétimo dia enfrentavam um desafio peculiar. À semelhan-
ça dos americanos, em geral, muitos sofriam de doenças 
contagiosas e problemas de saúde devido ao estilo de vi-
da. Vidas eram ceifadas por tuberculose, cólera, difteria, 
pneumonia e outras doenças. Os princípios de higiene e 
asseio eram amplamente desconhecidos. A dieta consistia 
principalmente de carne, gorduras e condimentos fortes, 
que provocavam derrames cerebrais, doenças cardíacas e 
deficiências nutricionais.

Entre 1848 e 1865, Ellen White recebeu quatro visões 
específicas sobre a reforma de saúde:

Em 1848, foram mostrados a ela os efeitos nocivos do 
tabaco, do chá preto/mate e do café.

No dia 12 de fevereiro de 1854, ela teve uma visão sobre 
a importância do asseio, da temperança e do perigo dos 
alimentos gordurosos e refinados.

A visão do dia 6 de junho de 1863, na casa de Hilliard, 
em Otsego, Michigan, foi a que exerceu maior influência 
sobre os adventistas do sétimo dia. Essa visão expandiu o 
que havia sido mostrado anteriormente e, entre outras coi-
sas, promoveu o vegetarianismo, a abstinência da carne de 
porco, e o elo entre a saúde e a dependência do poder divino.

Em 25 de dezembro de 1865, ela recebeu uma quarta 
visão em Rochester, Nova York, com instruções de que 
os adventistas do sétimo dia deveriam estabelecer suas 
próprias instituições de saúde. Além de beneficiarem os 
próprios adventistas, essas instituições seriam um minis-
tério de cura para o mundo.

Em resposta a essas visões, os adventistas começaram 
a adotar um novo estilo de vida e uma nova maneira de 
compartilhar as três mensagens angélicas. A mensagem de 
saúde se tornou o “braço direito” do evangelho.

Se desejarmos ter boa saúde, devemos ter muito cuida-
do com nosso corpo, evitando o apetite nocivo, comendo 
alimentos naturais, com pouco sódio, açúcar e gordura. 
Precisamos saber apresentar a reforma de saúde com uma 
abordagem equilibrada, evitando hábitos extremistas que 
comprometem a mensagem. A recomendação adventista 

é de que seus membros adotem uma dieta ovo-lacto-vege-
tariana, embora o vegetarianismo não seja condição para 
que alguém se torne membro da igreja.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Seja progressiva a reforma alimentar. [...] Deus conce-

derá ao Seu povo habilidade e tato para preparar alimen-
to saudável... Os que amam e servem a Deus devem ser 
deixados seguir suas próprias convicções. Talvez nós não 
nos sintamos justificados procedendo como eles, mas não 
devemos permitir que diferenças de opinião criem desu-
niões” (Conselhos sobre o Regime Alimentar, p. 349).

“Devemos lembrar que há demasiados tipos de mentali-
dade no mundo, e não podemos esperar que cada um veja 
exatamente como nós em todas as questões de alimenta-
ção. As mentes não seguem a mesma direção. O que seria 
alimento para um, seria veneno para outro, assim, não se 
podem estabelecer regras presas que se ajustem a todos 
os casos” (Conselhos sobre o Regime Alimentar, p. 351).

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolha quatro jovens e peça que se preparem, 

escolhendo músicas voltadas ao tema. Peça ao grupo para 
incentivar as pessoas no momento de louvor, para que o 
mesmo se torne mais envolvente. Se possível, solicite que as 
músicas sejam acompanhadas por instrumentos musicais. 
Vocês podem convidar pessoas de outras igrejas.

Testemunho: Verifique alguém da igreja que esteja vi-
vendo um estilo de vida saudável, praticando exercício físico 
e com uma alimentação natural. Prepare cinco perguntas 
concernentes a esses dois itens e faça uma entrevista.

Oração: Divida os membros em grupos de até cinco 
pessoas e peça para escolherem um líder. Este interme-
diará a conversa sobre os pontos difíceis, encontrados no 
século XXI, que interferem negativamente na prática do 
exercício físico e na boa alimentação. Em seguida, convide 
todos os líderes de grupo à frente, para ser feita a oração 
de forma sequencial.

Mensagem: Dê preferência para que a mensagem seja 
apresentada por alguém que tenha experiência com o tema 
apresentado e que se concentre, de forma dinâmica, nos 
objetivos principais: 1) A mensagem de saúde está intima-
mente relacionada à mensagem do terceiro anjo; 2) Deve 
ser feita uma abordagem equilibrada ao apresentar a men-
sagem de saúde; 3) O cuidado com a saúde é importante e 
não se pode separar o aspecto físico do aspecto espiritual; 
os dois estão interligados.
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A taques de riso 
e decisões de vida 

eterna

Artigo Pr. Mariano Sanz – Distrito Ñeembucu – União Paraguaia
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S im, devo confessar, de tão nervoso que eu 
estava tive um ataque de riso no momento 
em que o pastor pediu que nós, mais de vinte 
adolescentes, nos levantássemos para tomar 
nossos votos batismais. Eu disse adolescentes? 

Perdão, eu me equivoquei. Eu era uma criança nessa pri-
mavera da metade da década de noventa e tinha apenas 
oito anos recém-cumpridos.

Como filho de ancião de uma igreja grande, desde muito 
pequeno, eu fui a todas as semanas de oração e atendia a 
cada chamado possível. Tanto foi minha insistência com 
o batismo que meus pais pediram ao pastor que me desse 
os estudos bíblicos. Ele aceitou gentilmente. Não só me 
ensinou doutrinas, mas também me mostrou Jesus em 
cada crença. Foi quando eu realmente decidi ser batizado. 
Conhecer a Jesus nessa idade (obviamente de maneira 
parcial e incompleta) me ajudou a continuar participando 
de cada atividade e ministério patrocinados pela igreja. 
Não é necessário dizer que logo vieram a adolescência e a 
juventude. As vezes que me voltava à memória a imagem 
de entrar no batistério com a agua até o peito, pois eu era 
muito pequeno, me ajudaram a evitar que eu fosse por um 
caminho com um fim incerto.

O batismo da primavera não é simplesmente uma 
atividade do calendário. É muitíssimo mais que isso. É a 
prova de que a igreja está viva, vivendo em discipulado; 

que comunhão, relacionamento e missão são palavras 
não só usadas, mas também vividas pelo povo de Deus 
ao redor do mundo. As palavras do Anjo reverberam 
até hoje: “Mas receberão poder quando o Espírito 

Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os con-

fins da terra” (Atos 1:8, NVI), é uma questão justamente 
de representar a Cristo na tarefa de trazer as boas-novas 
de salvação a cada pessoa deste planeta.

É óbvio que o fato de ser na primavera não é mais do 
que uma alegoria do novo nascimento, mas também é para 
começar a fechar um ano cheio de atividades eclesiásticas 
que, em teoria, resultam em pessoas se entregando aos 
pés do Mestre.

O livro de Atos está cheio de episódios sobre pessoas 
que foram ao batismo, algumas com nome ou cargo como 

o etíope, Saulo e Cornélio (capítulos oito, nove e dez de 
Atos respectivamente) até milhares de anônimos que se 
entregaram a Cristo.

O que poderia ser concluído a esse respeito? Podemos 
citar o esforço humano no cumprimento da missão unido 
ao poder do Espírito Santo. E o batismo não é mais que uma 
demonstração pública de uma decisão tomada em particu-
lar, que nos permite nos transformar não em membros de 
igreja, mas em testemunhas do amor de um Deus que faz 
todo o possível para ir ao Céu para viver pela eternidade.

A decisão de cada ser humano se divide em aproximada-
mente quatro áreas, a saber: informação, convicção, desejo 
e ação 1 . E isso com o objetivo do batismo de primavera e do 
trabalho dos jovens tem que ser feito de maneira tangível 
com as classes bíblicas e de maneira intangível através de 
nossa atitude redentora em relação a eles. Ignorar essas 
etapas implica que os adolescentes sejam deixados sem 
respostas que podem repercutir de maneira negativa mais 
tarde. É por isso que a classe bíblica e o estudo em si são 
propostos como espaços de confiança onde as perguntas 
que surgem são respondidas, desde aquelas sem sentido 
até as realmente transcendentes. Desta forma, não somen-
te cumprimos requisitos e datas, mas também a função 
discipuladora sobre essas mentes.

Como pensamento final, podemos observar a neces-
sidade de ser intencionais ao mostrar Cristo a tempo e 
fora de tempo, em vez de mostrar um dia ou o serviço do 
santuário por si só. Caberia a pregunta: O que devemos 
fazer para mostrar Cristo em cada parte de nossas crenças 
para que elas tenham sentido completo?

Mostrar Cristo deve ser a prioridade dos que uma vez 
deixaram sua vida passada e começaram a caminhar ao 
lado dEle.

Regressando àquele idílico momento de setembro – o 
batismo da primavera foi meses depois, com o ataque de 
riso antes dos votos incluídos – nunca imaginei que teria 
terminado estudando teologia e sendo chamado como pas-
tor. De qualquer forma, minha decisão, logo aos oito anos, 
já estava tomada. Eu queria seguir a Jesus para sempre.

1   Presser Nicolas, Apontamentos de aulas: Evan-
gelização pessoal (Libertador San Martin: UAP)
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“Então levou-os para fora e 
perguntou: ‘Senhores, que devo fazer 

para ser salvo?’ Eles responderam: 
‘Creia no Senhor Jesus, e serão 

salvos, você e os de sua casa’. E 
pregaram a palavra de Deus, a ele 
e a todos os de sua casa. Naquela 
mesma hora da noite o carcereiro 
lavou as feridas deles; em seguida, 

ele e todos os seus foram batizados” 
(Atos 16:30 – 33, NVI).

De decisões
a mergulhos

Pr. Mariano Sanz – Distrito Ñeembucu – União Paraguaia
Culto 5

LOUVOR
Pés na Terra, Olhos no Céu – CD Jovem 2005
De Hoje em Diante – CD Jovem 2009
Nasce em mim – CD Jovem 2010
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TESTEMUNHO

L á estava ela me olhando com aqueles enormes 
olhos castanhos. Sua mãe, também surpresa, 
concordava com a história contada por sua 
filha. Já voltaremos à história. Enquanto eu 
             estudava teologia, tive que fazer minha 

prática de evangelismo público em uma bela cidade ao sul 
do Paraguai. Foi aí que conheci Fiorella, filha de Larry, que 
depois de me contar uma história terrível de como ela e 
sua mãe haviam escapado da morte, ficaram felizes em 
conhecer a Jesus. Perguntei a Fiorella: Por que você quer 
ser batizada? Ela respondeu mais rápido que a lágrima 
que cercava seu rosto de apenas onze anos: “Porque não 
posso resistir ao amor de alguém que deu tudo para me 
dar a vida eterna”. Terminou dizendo “que lindo seria 
eu me batizar para depois dar um mergulho no 
Rio da Vida no Céu”.

Ela e sua mãe, Larry, foram batizadas nessa campa-
nha de evangelismo, e hoje ela participa na igreja fazendo 
discípulos.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Este é o momento para dividir todas as pessoas presentes 

em duplas ou trios. A oração deverá ser com o pedido especial 
de poder ser luz para os adolescentes e crianças que estudarão 
a Bíblia com a finalidade de serem batizadas em setembro, no 
batismo da Primavera. Que o Espírito Santo derrame Seus 
dons para mostrar Cristo em cada atividade que for realizada.

MENSAGEM
Que cena maravilhosa, a do carcereiro sendo batizado 

junto com sua família! Para Paulo e Silas, no entanto, não 
foi o momento de maior conforto físico, já que tinham sido 
açoitados... Mas ainda assim, seu espírito estava conectado 
à fonte da vida eterna e eles deram um testemunho tão 
lindo que o carcereiro e sua família decidiram seguir a Jesus.

Esses apóstolos, além de ensinarem uma série de dou-
trinas, instruíram a família sobre o Cristo que eles tinham 

em seu coração e que lhes dava a coragem em meio a suas 
aflições. Isso motivou a família a aceitar o Senhor como seu 
Salvador. Uma decisão que os levou a ter uma esperança 
na segunda vinda de Cristo.

O batismo da primavera está se aproximando e é uma 
oportunidade para que durante o tempo de preparação 
possamos mostrar um Jesus que vem nos buscar.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os jovens devem ser ensinados a auxiliar outros jovens; 

e, ao fazer assim, cada um adquirirá experiência para se 
tornar um consagrado obreiro em mais ampla esfera. Mi-
lhares de corações podem ser alcançados pela mais simples 
maneira” (Mensagens aos Jovens, p. 203).

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolher músicas que falem do Céu, das de-

cisões ou do novo nascimento, criando uma atmosfera 
familiar e harmônica no culto. O objetivo é que as pessoas 
saiam motivadas a trazer pessoas aos pés de Jesus para o 
batismo da primavera.

Testemunho: Pode-se utilizar o testemunho de Fio-
rella ou algum que tenha a ver com os jovens se entregando 
a Jesus por convicção.

Oração intercessora: Este momento é o prelúdio da 
mensagem, e é onde toda a comunidade religiosa partici-
pa elevando as preces a Deus. Faça deste momento algo 
especial e único.

Mensagem: Esta história de Paulo e Silas nos conta a 
realidade que logo Paulo escreve para Timóteo (2 Timóteo 
4:2) de pregar em todos os momentos. Convide as duplas e 
grupos que se formaram com a oração intercessora a irem 
à frente e comentarem como se pode pregar sem perder 
a oportunidade. Faça um chamado para levar as pessoas 
ao batismo, especialmente os jovens e os juvenis, já que 
o batismo é uma representação de uma decisão tomada 
anteriormente.
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“Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração 
e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus. E 
a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará o coração e 
a mente de vocês em Cristo Jesus.” 

(Filipenses 4:6-7).

O segredo
é a oração

LOUVOR
Conversar com Deus – CD Jovem 2016
Não Há Alguém – CD Jovem 2014
Fortes – CD Jovem 2013

Culto 6
Pr. Daniel Llusco Ramos – Missão Boliviana Central – União Boliviana
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TESTEMUNHO

M eu nome é Mirna, tenho 19 anos e fui 
nomeada, durante os três últimos anos, 
como diretora de jovens em minha igreja. 
Não tem sido fácil. Creio que a única coisa 
que fortaleceu minha vida de liderança 

durante este tempo foi a oração. Recordo uma reunião 
em que estávamos programando um acampamento com 
todos os jovens de minha igreja. Tínhamos muitos desa-
fios e muitas comissões a serem feitas, o tempo estava nos 
atropelando. Então, do fundo de seu coração, nosso pastor 
disse: “Oremos para que Deus dirija tudo o que estamos 
programando e seja o melhor para nossos jovens”. Então, 
uma das senhoritas, que estava atenta a tudo o que era dito, 
disse: “Pastor, o senhor só quer orar e orar. O senhor não 
vê que tudo está chegando para nós? Temos que começar 
a trabalhar”. Fiquei muito surpresa com o comentário 
mas não sabia o que fazer. O pastor respondeu: “Eu só sei 
que, se oramos e fazemos tudo com Deus, iremos muito 
melhor. As comissões e as pessoas responsáveis devem nos 
mostrar Ele. As decisões que tomamos têm que ser guiadas 
por Ele”. Depois disso, meu coração se acalmou. Fiz uma 
oração na qual contei a Deus quão aflita eu estava e lhe pedi 
que tudo fosse conduzido por Ele. Hoje, posso dizer que a 
oração conduz minhas decisões e estou indo muito bem.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Unidos em oração, digamos a Deus que não queremos 

nos afligir pelos programas e projetos que temos pela 
frente. Digamos-Lhe que queremos entregá-los todos e que 
tudo seja conduzido por Ele. Oremos por todos os líderes 
do ministério jovem para que eles possam ver na oração 
a paz que só Deus dá.

MENSAGEM
Estar na posição de liderança não é fácil. Mas na Palavra 

de Deus temos exemplos de líderes bem-sucedidos. Talvez 
você pegue a Bíblia e esteja inquieto pelas ansiedades dessa 
vida. Talvez tenha vontade de pegar algum atalho na vida, 
para tornar o caminho mais fácil e curto. O inimigo de 
Deus quer confundir você, para que você tenha dificuldade 
em perceber o que é bom e certo e o que é mau e errado.

Mas Deus é maior e mais poderoso que o inimigo. Ele 
sempre vai mostrar o caminho certo para você. Sempre. E isso 
vai acontecer através da leitura constante da Palavra de Deus.

A Bíblia diz que a oração é o meio para poder escutar a 
voz do Pai. Devemos orar em toda ocasião, em todo lugar 
e em qualquer horário. A vida pode trazer muitos desafios 
que nos deixarão ansiosos ou talvez sobrecarregados. Nes-
ses momentos, devemos orar com muita fé, tendo a certeza 
de que Deus está no controle de todas as coisas sempre. 

Não se esqueça que é bom pedir, mas agradecer é sem-
pre melhor. 

A conversa com Deus vai trazer luz à escuridão, força 
em momentos de fraqueza, segurança na indecisão, tran-
quilidade na tormenta, alegria nas dificuldades e, acima 
de tudo, paz em todos os momentos.

O contato constante com Deus vai deixar bem claro o 
que é certo e o que é errado. Desenvolva uma amizade com 
Deus e mantenha uma vida de oração.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A situação dos homens que estão colocados como líderes 

não é fácil. Mas devem eles ver em cada dificuldade um cha-
mado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande 
Fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo 
Obreiro-Mestre, serão capacitados a permanecer firmes 
contra pecaminosas influências, e a discernir entre o certo 
e o errado, o bem e o mal. Aprovarão o que Deus aprova, e 
empenhar-se-ão com todo o fervor contra a introdução de 
princípios errôneos em Sua causa” (Profetas e Reis, p.9).

MÃO NA MASSA
Louvor: O canto congregacional também é uma ora-

ção. Motive este conceito por meio de citações do Espírito 
de Profecia.

Testemunho: Alguém pode dar o testemunho em pri-
meira pessoa e, no final, orar por todos os que alguma vez já 
tiveram dificuldades semelhantes. Inclua uma caixa de oração.

Oração Intercessora: Este momento deve ser muito 
solene. Prepare alguns cartazes para serem distribuídos por 
toda a igreja. Antes da oração, cada um pode chegar perto 
do cartaz que define sua situação atual (SOBRECARREGA-
DO – TRISTE – NECESSITADO – FELIZ – VITORIOSO 
- ABENÇOADO).

Mensagem: Utilize um PPT com os textos bíblicos e 
com a citação inspirada do Espírito de Profecia. Você pode 
colocar uma caixa para que todos deixem um pedido de 
oração ao final da mensagem. Convide alguém para que 
compartilhe sua experiência de oração e seja uma moti-
vação para outros. Não termine sem fazer um chamado 
de compromisso perante Deus.
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“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha 
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me 

das coisas que ficaram para trás e avançando 
para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a 

fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3:13,14, NVI).

LOUVOR
A Minha Esperança – CD Jovem 2003
Maravilhas – CD Jovem 2013
Eu Creio – Música Oficial do CD Jovem 2017

Lições de vida 
no caminho da morte

TESTEMUNHO

C arlos A. de Sousa Lopes (atleta oriundo de 
Portugal) não imaginou que no dia 27 de julho 
de 1984 seria atropelado por um carro em 
Lisboa, justo 16 dias antes da data em que 
tinha que competir na maratona dos Jogos 

Olímpicos de Los Angeles de 1984.
As lesões não foram tão graves, mas o impossibilita-

ram de treinar durante esse tempo. Você sabe quando ele 
pôde voltar a correr? No mesmo dia da corrida! Por isso, 
todos estimaram que não seria parte da prova. Não havia 
nenhuma chance de correr; nem pensar, sequer de obter 
uma medalha. Além disso, houve um agravante: Carlos de 
Sousa Lopes nunca havia ganhado uma corrida de 42 km.

Porém, no dia 12 de agosto de 1984, um milagre ocorre-
ria poucas vezes visto na história do esporte olímpico. Em 

Elvis A, Ayala Santos – Missão Boliviana Ocidental – União Boliviana
Culto 7
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um ambiente quente, lesionado e sem treinar, o português 
ganhou a prova com recorde olímpico: 2 horas, 9 minutos 
e 21 segundos.

O que você teria feito no lugar de Sousa Lopes? Você 
teria arriscado correr? Esse atleta não tinha todas as cir-
cunstâncias a favor, ou melhor, não tinha nenhuma. Porém, 
ele decidiu continuar tentando. Uma circunstância externa 
e alheia a ele colocou-o em uma situação terrivelmente 
injusta e totalmente imerecida.

Se você pensa que a vida é esmagadora, continue.
Se você pensa que todas as circunstancias estão contra 

você, siga adiante.
Se você pensa que, humanamente, é impossível, vá 

em frente.
Uma propaganda antiga de tênis tinha um cartaz com 

esta frase: “Quando você não puder correr, ande rápido. 
Quando não puder andar rápido, caminhe. Quando não 
puder caminhar, use uma bengala. Mas nunca, nunca, 
nunca pare”. (Un día histórico, Lecturas devocionales 
para jóvenes, p. 221 – tradução livre).

ORAÇÃO INTERCESSORA
Quão importante é agradecer a Deus pela vida, pela 

saúde, pelas bênçãos, pelos cuidados, pela família, etc. Nesta 
ocasião, separe um momento para agradecer porque até 
agora Deus está cuidando de você e permita que Ele avance 
com Seus planos, junto com os sonhos que você tem e os 
objetivos que você traçou. A VIDA CONTINUA, apesar 
dos momentos difíceis e para alcançar as metas que temos

MENSAGEM
O denominado “Camino de la Muerte” (Caminho da 

Morte) se encontra na Bolívia, ao norte da Ciudad de La 
Paz, na entrada da zona tropical. Ele é composto de 28 km 
de uma estrada de terra, que ganhou fama por ser de topo-
grafia acidentada e com precipícios que fizeram milhares 
de mortos no século passado. Na atualidade é uma atração 
turística, já que cidadãos de diferentes países atravessam 
o “Caminho da Morte” de bicicleta.

Nessa estrada, são programadas diferentes provas fí-
sicas. Uma dessas é chamada corrida Sky Race de 15 e 28 
quilômetros. Eu tive a oportunidade de participar de uma 
dessas provas e a seguir compartilho alguns conselhos que 
podem ajudá-lo na vida:

O objetivo é alcançar o objetivo. – Tenho o cos-
tume de não olhar para trás. Eu me concentro em alcançar 
o objetivo.

O cansaço é parte da prova. – É difícil começar, 
mas uma vez que você pega o ritmo, o progresso é feito. 
Porém, há cansaço, especialmente se a estrada é uma subida 
e quantas vezes acontece o mesmo, a vida se torna uma 
estrada que, com frequência, nos esgota.

Cada um avança com um ritmo diferente. – Em 
uma corrida de pedestres, cada atleta vai em um ritmo dife-
rente. É um erro querer correr no mesmo ritmo dos outros.

Analise suas possibilidades. - Neste caso parti-
cular, estão as provas de 15 e 28 quilômetros. Cada um 
sabe quais são suas possibilidades. Conheci atletas que 
se propuseram percorrer os 28km, mas só conseguiram 
chegar aos 15 quilômetros.

Use o apropriado. - Usar um terno ou vestido é o 
correto para um culto, mas não para uma corrida a pé.

Depois de uma prova, vem outra. – Atravessar 
a linha de chegada é só um passo. Vêm outras provas e 
consequentemente deve-se continuar com a preparação.

A competição é consigo mesmo. - Temos a ten-
dência de nos comparar com os outros. O certo é competir 
consigo mesmo e tentar melhorar os tempos em diferentes 
provas.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A verdadeira santificação significa perfeito amor, per-

feita obediência, perfeita conformidade com a vontade de 
Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obedi-
ência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das 
obras mortas para servir ao Deus vivo. Não somos ainda 
perfeitos; mas é nosso privilégio desvencilharmo-nos dos 
obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. 
Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colo-
cadas ao alcance de todos” (Atos dos Apóstolos, p. 316).

MÃO NA MASSA
Louvor: Se possível, tenha música ao vivo. Para isso, mo-

tive os músicos de sua igreja a tocar no Culto Jovem. Uma 
equipe de louvor é o ideal para este momento importante.

Testemunho: Convide um jovem ou uma jovem para 
falar sobre as dificuldades que tem ou pelas quais passou 
na vida.

Oração intercessora: Façam grupos de oração, que 
tenham por escrito os pedidos de oração e que orem pelo 
menos durante toda a semana.

Mensagem: De acordo com a vivência de cada líder, 
pode-se fazer mais aplicações para explicar que devemos 
avançar, apesar das adversidades.
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TESTEMUNHO

S ou Jorge Ortuño e tenho 23 anos. Aos 10 anos, 
comecei minha carreira de futebol na academia 
“Tahuichi” na cidade de Santa Cruz de La Sier-
ra. Dos 13 até os 15 anos tive a alegria de jogar 
nas Divisões Inferiores da Seleção Boliviana e 

em campeonatos internacionais, clubes esportivos na liga 
de futebol profissional ganhando muitos troféus.

Para alcançar essas conquistas, tive que passar por 
preparação e esforço. Isso incluía um estilo de vida saudá-
vel na alimentação com privações, disciplina nos horários 
de treinamento e deixar família e amigos para a concen-
tração anterior às partidas.

Eu entregava tudo de mim na quadra, até 
as últimas forças, mas agora sou um soldado e 

atleta de Cristo. Sou líder do Clube de Aventu-
reiros e me esforço em cada reunião e disciplina para 

alcançar as metas. Minha paixão é o Ministério Jovem e 
estou pronto para entregar tudo. No ano de 2017, tive a 
alegria de doar sangue pela primeira vez em minha vida. 
Só Cristo me motivou a tomar essa decisão, ao pensar co-
mo Ele derramou Seu sangue por mim para me fazer não 
somente campeão do esporte, mas da vida eterna.

“Combati o bom combate, 
terminei a corrida, guardei a fé” 

(2 Timóteo 4:7, NVI).

Soldado, atleta 
e lavrador

Pr. Yamil Morales Ynochea – Missão do Oriente Boliviano – União Boliviana
Culto 8
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LOUVOR
Eu Sou a Mensagem – CD Jovem 2015
A Única Esperança – CD Jovem 2014
Em Ti – CD Jovem 2016
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos hoje por um coração de entrega e serviço. Que 

os jovens estejam dispostos a entregar seu tempo, seus 
recursos, seus talentos e sobretudo seu sangue para salvar 
vidas, vidas para esta Terra e para a eternidade.

MENSAGEM
Segundo Timóteo 2:1-13 nos mostra paralelismos entre 

um soldado, um atleta e um lavrador. Para ser um verda-
deiro servo de Deus, que dá sua vida pela missão, a Bíblia 
apresenta  alguns pré-requisitos, tais como:

a.  Esforço. O versículo 1 diz “fortifique-se na graça”. A 
única maneira de fazer a obra de Deus é ser guiado 
pela graça e poder do próprio Deus.

b.  Homens fieis. O versículo 2 diz que “confiemos” 
este trabalho de esforço a “homens fieis”. Os jovens 
precisam ser preparados hoje para poderem dirigir 
a igreja quando a geração mais velha vier a faltar. Os 
jovens devem ser dignos de confiança.

O texto também diz como é o servo de Deus:
a.  Como bom soldado: deve ser um líder leal 

e irrepreensível
–  O verso 3 diz que sofrer penalidades é compartilhar 

o sofrimento dos outros. Ser um bom soldado é 
ser um soldado de primeira, de excelência. Um 
soldado completo é um soldado desenvolvido na 
“consagração e lealdade” e “vigor físico”.

–  O versículo 4 diz que nenhum soldado se compro-
mete com coisas civis; o verdadeiro soldado de Je-
sus não se compromete com coisas seculares, mas 
é dedicado unicamente à missão que seu capitão 
Jesus Cristo lhe dá: salvação e serviço.

b.  Como atleta: deve ganhar de forma genuína. 
O verso 5 refere-se a competir como atleta, e ganhar de 
forma verdadeira. O verdadeiro atleta não trapaceia. 
Ganha porque mereceu a vitória. Ele é coerente. A 
mensagem que ele apresenta é compatível com a vida 
que vive. Sua vida é cheia de simpatia e amor de Cristo.

c.  Lavrador: Deve ser o primeiro a usufruir da co-
lheita. O que o agricultor produz o alimenta. Ele planta 
a semente, mas é Deus quem provê a colheita. Assim deve 

ser também na vida espiritual. O cristão busca a Deus, lê a 
Bíblia, permite que semente seja plantada. Mas é o Espírito 
de Deus que faz desenvolver todos os frutos (Gálatas 5:22).

Finalmente, ele diz “lembre-se de Jesus Cristo que res-
suscitou dos mortos” deixando claro que Ele superou a 
morte e é vitorioso. É nosso exemplo de serviço e salvação, 
suportando tudo, tendo perseverança para cumprir Sua 
missão. O apóstolo nos diz: “Combati o bom combate, 
terminei a corrida, guardei a fé” (2 Timóteo 4:7).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“… o êxito depende da fidelidade de cada soldado. A co-

vardia ou a traição de um só homem pode trazer a derrota 
ao exército inteiro” (Conselhos aos Professores, Pais e 
Estudantes, p. 518).

MÃO NA MASSA
Louvor: Procure ter um grupo de jovens de diferentes 

profissões. No espaço entre as músicas, eles podem men-
cionar como, com sua profissão, servem à sociedade para 
apresentar Jesus.

Testemunho: Destacar que todos nós somos impor-
tantes e podemos dar o melhor com os dons e talentos. 
Enfatizar que há algo que todos nós podemos dar e que é 
nosso sangue para salvar vidas.

Oração: Ter preparado líderes para grupos de oração 
que já doaram sangue para motivar uma vez mais, come-
çar a orar pelo projeto e entregar um cartão de registro 
como doador.

Mensagem: Ao pregar essa mensagem, dois ensinos 
devem ser enfocados:

1.  Precisamos entregar toda a nossa vida ao serviço 
dos outros.

2.  Temos em comum um Salvador que deu Seu sangue 
por amor a nós, e todos nós podemos dar nosso 
sangue por amor aos outros.

O pregador desafiará os jovens a dar o mais precioso 
que temos: nosso sangue, que representa vida para muitos 
e uma oportunidade de conhecer Jesus para ser salvos.




