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Eu sou a mensagem
Em 2015 o nosso tema será “Eu Sou a Mensagem.”
Tem muita gente buscando um caminho e o verdadeiro sentido para vida.
Mas você já recebeu a mensagem, e os jovens adventistas já entendem o sentido da vida.
Por isso, em 2015 queremos que a juventude seja a mensagem pregada e vivida.
Nossa juventude deve ser carta aberta, deve ser texto vivo para que todos possam ver. Nossos
jovens devem ser um letreiro e uma marca para que todos percebam, porque a mensagem de
Deus é urgente, é muito linda e muito envolvente. Por isso a vida de nossa juventude precisa
ser eloquente.
Queremos os jovens nas praças, nos hospitais, nos orfanatos. Queremos vê-los com um
sorriso nos lábios, com as mãos estendidas, com a esperança na voz e com a certeza no coração
de que Jesus em breve voltará.
Queremos convidar a Sociedade dos Jovens Adventistas, e também o Clube de Jovens, a
Sociedade, o G148, o AT29, Pasion323, os FORTES e os Calebes, todos unidos para “Sermos
a Mensagem” de Jesus Cristo ao mundo, e que isto tudo ajude Jesus a voltar em breve.
Temos um novo ano para fazer grandes coisas para levar a “Mensagem ao Mundo.”
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COMPROMETIDOS
COM A MISSÃO!
“Todo verdadeiro discípulo nasce no reino
de Deus como missionário”. Ellen White,
Desejado de todas as Nações, p. 128.
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O missionário voluntário Carlos Gimenez é da Argentina e está servindo como contador na ADRA em
Azerbaijão, país situado na região do Cáucaso, entre a
Rússia e o irã. Nas horas vagas, Carlos canta (em russo)
no coral da igreja Adventista de Baku, capital do país.
Além disso, ele faz parte de um pequeno grupo de
estudo da Bíblia que se reúne cada sexta-feira à noite.

A voluntária brasileira Charlene da Silva é formada
em pedagogia e atuou em 2012 e 2013 como professora, orientadora e diretora financeira em duas escolas
adventistas em Moçambique, áfrica. Como resultado
dessa experiência, Charlene afirma: “Desenvolvi talentos e habilidades que eu não imaginava que fosse capaz!”.

q
ju
d
d

2015

Prova Final

S
!

o
,
.

a
s
o
”.

HaDassa CrIstInE marQuEs

JHIn CIro sÁnCHEZ saLaZar

Graduada em publicidade e administração, Hadassa Marques serve como missionária voluntária na Tailândia desde
julho de 2014. Ela é professora de inglês e Bíblia para o Jardim de infância, em uma das escolas adventistas de idiomas
da Tailândia.

Jhin Ciro é do Peru e é missionário voluntário na Universidade Adventista do Paraguai. Ele trabalha como coordenador
de marketing e publicidade da instituição, que fica localizada
na cidade de Assunção, capital do país.
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Destaques de janeiro a m
nos trÊs PrImEIros mEsEs Do ano, tErEmos aLguns DEstaQuEs muIto ImPortantEs.
VEJamos:
Abertura do ano de 2015 - Motivar os jovens da igreja a buscar:
mIssÃo CaLEbE
Neste ano teremos um aplicativo que incentivará os jovens a formarem a rede dos Missionários Calebes.
Este APP será para contar histórias, mostrar a rotina do trabalho, identificar a posição geográfica do projeto e
convidar outros jovens a participarem da Missão.
DIa munDIaL Dos JoVEns aDVEntIstas
Dia 21 de março será o Dia Mundial dos Jovens Adventistas. A América do Sul irá comemorar com a
juventude mostrando que tem a mensagem de Jesus em sua vida. Neste dia, sairemos da igreja para os
orfanatos, hospitais, asilos, ruas e bairros fazendo ações sociais, entrega de roupas e alimentos, doaremos
sangue e entregaremos livros missionários. Participaremos de uma programação global neste dia, mostrando
os destaques do que está acontecendo na América do Sul.
Em 2015 estarão se completando 100 anos da morte de Ellen G. White, e a igreja terá várias ações lembrando
esta data. Teremos o lançamento da coleção de livros “Mensagem de Esperança” que compreendem os seguintes
livros: Vida e Ensino, História da Redenção, Só para Jovens, Fundamentos do Lar Cristão, Eventos finais, Orientação
da Criança. Teremos um concurso que irá testar os conhecimentos dos jovens sobre os livros citados acima. Este
concurso será em forma de APP para Iphone e Androide e também para computadores, assim todos poderão
participar. Queremos nossa juventude estudando os escritos do Espírito de Profecia. Fique ligado!
O Acampamento de Verão é um excelente momento para lançar o programa do ano, para ensinar as músicas
do DVD JA 2015. Esse momento é especial para convidar pessoas que não são membros da igreja adventista a se
envolverem pela amizade com a igreja. Faça uma programação empolgante, e deixe que os jovens e a igreja comecem
o ano renovados espiritualmente.
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Recomeçar
“Porque este meu filho estava
morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. E começaram a
regozijar-se ” - Lucas 15:24.

TESTEMUNHO
No início de 2007 o jovem Diego Costa tomou uma das decisões
mais sérias de sua vida: se afastar dos caminhos do Senhor. A partir
de então, aquele jovem começou a viver os momentos mais “felizes”
de sua vida, onde a liberdade era o que importava. Sua vida passou a
ser orientada por leis que a sociedade colocava. Criado em lar cristão,
educado de forma especial, ele não sabia o quão triste sua família estava por este afastamento. O tempo passou e foram necessários 2 anos
para que ele entendesse que a misericórdia do Senhor se renova a cada
manhã. Após muitas lutas contra o pecado e muitas decisões, aquele
jovem compreendeu que ser de Jesus era o melhor caminho a seguir.
No início de 2009, ele decidiu voltar para os braços do Pai e dedicar
sua vida nos caminhos do Senhor. “Foi a melhor decisão que tomei em
minha vida. Hoje tenho certeza que ser de Jesus é a melhor escolha.”

ORAÇÃO INTERCESSORA
No início do ano refletimos sobre a vida e fazemos muitos planos.
Permita que a igreja pare e pense em seus objetivos para 2015, e vamos
orar por esses planos. Muitas pessoas ainda precisam decidir por um ano
mais perto de Deus, mais participativo na igreja, e esse é o momento!

MENSAGEM
LOUVOR
Restaura – CD Jovem 2012
Cada Novo Dia – CD Jovem 2009
Sou de Jesus - CD JA 2006
8 |
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Recomeço:
“Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm
pão com fartura, e eu aqui morro de fome! Levantar-me-ei, e irei ter
com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já
não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus
trabalhadores; E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe,
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quando seu pai o avistou, e, compadecido
dele, correndo, o abraçou, e beijou. E o filho
lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de
ti; já não sou digno de ser chamado teu filho. O
pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa
a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo
e sandálias nos pés; trazei também e matai o novilho
cevado. Comamos e regozijemos-nos; porque este meu
filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E começaram a regozijar-se” - Lucas 15:17 a 24.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Caminho a Cristo, página 4, parágrafo 3:
“Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz; e a formosa
Terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de
Deus - a lei do amor - que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo
em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor
de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a Terra por causa do homem Gênesis 3:17. Os espinhos e cardos – as dificuldades e provações que tornam
a vida cheia de trabalhos e cuidados – foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu reerguimento da
ruína e degradação que o pecado operou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza
e miséria. Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os
cardos, e os espinhos acham-se cobertos de rosas.”

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas devem ser relacionadas ao tema. Utilize músicas que falem sobre
entrega, renovação e comunhão. O primeiro louvor do ano merece muito entusiasmo e
gostinho de quero mais!
Testemunho: Busque em sua igreja um testemunho de algum jovem que passou
um tempo “longe” do Pai e voltou para os caminhos do Senhor. Testemunhos de
membros da igreja são importantes para o crescimento da mesma. O início do ano
traz essas reflexões, de mudanças, aproveite esse momento para levar alguns
a mudarem em 2015.
Oração Intercessora: Este é um momento muito especial, por isso
deve ser feito com muito amor. Veja com a secretária da igreja o nome
dos jovens da igreja que estão afastados, imprima e distribua para a
igreja, que além do Culto Jovem, eles possam orar durante a semana. Permita também que a igreja estabeleça alvos para 2015,
e orem por esses objetivos e metas.
Mensagem: Este é o momento central do Culto. Convide o
Ancião ou alguém experiente para conduzir este momento.
A parábola do filho pródigo é uma realidade constante
na nossa vida, Deus sempre estará de braços abertos
para nos receber. O responsável por este momento
deve enfatizar que é necessário compreender a
necessidade de Cristo em nossa vida. A partir daí,
devemos nos entregar nos braços do Senhor e ser
totalmente dEle. Arrepender-se e recomeçar
tem tudo que ver com o início de um novo
ano, uma nova vida, uma nova oportunidade.
jan-mar
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Missão Calebe
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LOUVOR
Não Há o que Temer – (DVD
Adoradores 2012)
A Única Esperança – (CD JA 2104)
Eu Sou Calebe – (CD JA 2012)
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“Depois disto ouvi a voz do Senhor,
que dizia: a quem enviarei, e quem há
de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui,
envia-me a mim” - Isaías 6:8.
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Era sábado quando anunciaram na igreja sobre a Missão Calebe, e David ficou interessado em conhecer esse Projeto
Missionário. Mas, quando pediu, seu pai não permitiu que ele
fosse com os demais jovens. Dois anos se passaram e o Pastor
de sua igreja o convidou novamente, e David dessa vez convenceu seu pai de permiti-lo participar. David conta que não tinha
ideia de como seria, e para sua surpresa houve 16 batismos.
Ele nunca havia dado estudos bíblicos e com grande esforço
essa equipe ajudou a construir uma igreja naquela localidade.
A grande diferença dessa história é que David tem grandes
limitações físicas, ele é deficiente e por isso algumas pessoas
não apoiaram sua ida e participação na Missão, achando que
ele iria passar dificuldades de locomoção e outras coisas. Mas
ele não desistiu e apoiado por seus amigos, foi tudo conforme
Deus planejou. David falou que pouco antes de assumir esse
desafio, ele pensava em sair da igreja, mas ao viver o projeto,
com tanto apoio de seus amigos, percebeu que a igreja é seu
lugar. Ele diz: “Isso me deu certeza pra continuar firme até
hoje.” Hoje ele é um jovem envolvido nas atividades da igreja,
é líder de Pequenos Grupos, de Jovens, participa do Clube
de Desbravadores, Missão Calebe e etc. É inspirador ver um
jovem como ele dizer: “Só Deus é quem faz pessoas que têm
dificuldades como a minha irem ALÉM DOS LIMITES”.

ORACÃO INTERCESSORA
Diante da necessidade de mais missionários, seguindo a
orientação de Cristo, devemos orar por mais missionários
(jovens). Orar para que outros jovens como David se levantem,
jovens que não façam de suas “limitações” desculpas para não
se doarem no serviço do Senhor. Neste sábado, vamos orar
para que outros jovens se envolvam na Missão de Cristo, na
pregação do Evangelho, por meio da Missão Calebe.

MENSAGEM
No livro de Isaías, encontramos o registro de um dos momentos mais incríveis na experiência deste profeta (Isaías 6:1-8).
Ele teve uma visão do trono de Deus e de Sua santidade (v. 1-2).
O profeta viu que a glória do Senhor não estava presente somente no templo, mas em toda a Terra. Porém, nem todos na
Terra tinham noção da santidade e da glória de Deus (v. 3).
A grande lição que aprendemos da experiência de Isaías, é que
é impossível não reconhecer sua condição de pecado, ao termos
a compreensão da santidade de Deus. Isaías não teve como não
reconhecer seus pecados porque é impossível não reconhecer
sua vida de pecado; ou sua condição de pecado. Ele reconheceu
ser um pecador, mas o Senhor o purificou de sua injustiça e o
perdoou de todos os seus pecados (v. 6-7). E a última lição da
experiência deste profeta é: Deus tem poder para nos purificar
de nossas iniquidades e nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, iremos como testemunhas vivas de que Deus tem

poder para transformar qualquer pessoa que reconhece que é
um pecador. Da mesma maneira que Deus perguntou a Isaías
no passado, Ele nos pergunta hoje: “A quem enviarei, e quem
há de ir por nós? (v. 8). Espero que você dê a mesma resposta
de Isaías: “E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim” (v. 8 u.p).
Que você responda afirmativamente ao chamado do Senhor
dizendo: Eu vou!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O Senhor chama jovens a entrarem no campo da seara e trabalhar diligentemente como ceifeiros” - Evangelismo, p. 686.
“Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer
a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a
mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a
vir poderia ser levada ao mundo todo! Quão depressa poderia
vir o fim - o fim do sofrimento, tristeza e pecado!” Mensagem
aos Jovens, pág 195, parágrafo 2.

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas escolhidas para o culto de hoje devem
ser cantadas com o objetivo de sensibilizar e motivar os jovens
a se envolverem no processo da salvação de outras pessoas.
Devem ser cantadas de forma alegre e contagiante, para que
os jovens não temam nada e aceitem o chamado.
Testemunho: O testemunho deste sábado é a história de
um garoto que tinha todas as desculpas do mundo para não
se envolver no projeto da Missão Calebe. Diante de suas limitações físicas, seus próprios familiares e membros da igreja o
desencorajavam a não se envolver nesse projeto evangelístico.
Porém, incentivado pelo seu pastor, ele aceitou o chamado de
Deus, superou todas as críticas e preconceitos e se tornou uma
inspiração para milhares de jovens. O vídeo do testemunho de
hoje está disponível no youtube no link https://www.youtube.
com/watch?v=lqQD6eDneIg ou pelo título “Calebes Picos-PI”.
Vale a pena apresentar em sua igreja!
Oração Intercessora: Nesta parte do programa, a igreja
deve ser motivada a interceder ao Senhor, pedindo que os
jovens sejam despertados para se envolverem na missão de
Cristo. E que intercedendo por outros jovens, eles mesmos
sejam tocados e tomem a decisão de fazerem parte de uma
Missão Calebe.
Mensagem: O ponto básico a ser explorado nessa mensagem
é a experiência de Isaías diante do trono de Deus e a consciência de sua natureza pecaminosa. Todos devem ser desafiados a
aceitar o perdão de Deus e entender que, todo aquele que foi
perdoado, sempre será enviado. Desafiem os jovens a darem
uma resposta ao chamado de Deus, fale de missão, apresente
histórias de missionários, convença essa juventude a doar suas
férias para abreviar a volta de Jesus.
jan-mar
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Eu Sou a
Mensagem
“O cristão é um espetáculo
ao mundo, aos anjos, e aos
homens” - I Cor. 4:9.
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Vivo por Jesus (CD Jovem 2008)
Enquanto eu Viver (Cd Jovem 2009)
Mãos (HA 324)
Brilhar Por Ti (Cd Jovem 2003)
Testemunhar do Amor
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Eu sou Andreza Souza e nos primeiros seis meses de
2014 participei do projeto #BeTheSermon organizado no interior de Pernambuco pela Igreja Adventista, com o objetivo
de motivar os jovens a serem o sermão, ou seja, a colocar em
prática os ensinamentos da Bíblia. Nesse período vivenciei
muitas experiências que me ensinaram a amar as pessoas e vê-las com outros olhos. Por meio do projeto fizemos um sopão
para moradores de rua, levamos um sofá às principais avenidas
da minha cidade, Caruaru, para falar sobre a importância de
descansar aos sábados, e doamos sangue dentro da campanha
Vida por Vidas. Eu nunca havia realizado a última atividade
até então, mas o #BeTheSermon me levou a ter a iniciativa de
doar, e com esta atitude demonstrar amor ao próximo. Essas e
todas as outras ações me mostraram que ser o sermão é deixar
de sermos egoístas e nos tornarmos verdadeiros cristãos. O
interessante também é que esse projeto motivou não apenas a
mim e aos jovens da igreja que frequento, mas também outras
pessoas. Uma delas é o meu amigo Mateus que foi alcançado
por este amor e hoje se prepara para ser batizado e se tornar
também um sermão vivo. Agradeço a Deus por ter usado esse
projeto para me mostrar que ser um sermão vivo é transbordar
amor pelas pessoas.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Organize um grupo de oração em prol dos jovens da igreja
para que eles possam clamar pelo batismo do Espírito Santo,
clamando a Deus para que Ele nos ajude a viver aquilo que
cremos e pregamos. Ao interceder por sua vida pense em pelo
menos dois nomes que você deseja influenciar.

MENSAGEM
Ser cristão é viver o cristianismo incondicionalmente como
um seguidor de Jesus, afinal, Ele nos deixou o exemplo para
que sigamos as suas pisadas. A vida de Jesus era o verdadeiro
sermão! Ser cristão é viver neste mundo causando impacto
positivo marcado pelos princípios do evangelho em todas as
esferas de vida, no emprego, entre os colegas da escola, entre
os vizinhos, dentro de nosso lar, no trato das questões ambientais e ecológicas, no trânsito, no cumprimento da cidadania
responsável e criativa. Assim, nós temos condições de pregar o

evangelho não apenas por intermédio de um plano da salvação,
mas também por meio de uma vida que expressa concretamente
a mensagem que desejamos expressar ao mundo – Jesus salva,
mas também transforma e alvoroça radicalmente nossa vida.
Pensando nisso, gosto de me lembrar da reação das pessoas
no início da igreja primitiva após ouvirem o maravilhoso discurso de Pedro, dentro do Sinédrio. Vejam como aquelas pessoas
ficaram impactadas: “Ao verem a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que haviam eles estado com Jesus” - Atos
4.13. Ficou óbvio aos olhos daquelas pessoas que acabaram de
ouvir Pedro: eles reconheceram que Pedro havia estado com
Jesus! Que impacto tremendo Pedro causou nas vidas daqueles
homens poderosos! Penso que não haverá coisa mais linda de
se acontecer do que pessoas ao conviverem conosco perceberem Cristo em nós.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Não é hora de nos envergonharmos de nossa fé. Somos um
espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Todo universo
está observando com inexprimível interesse para ver a obra
de encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás.
Num tempo como este, justamente quando a grande obra de
julgamento dos vivos está para começar, deveríamos permitir
que ambições não santificadas tomem posse do nosso coração?
O que pode haver de mais valioso para nós agora, exctuando-se
ser encontrado leal ao Deus do Céu? EGW T5, 526.

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem
focar a vida cristã e o testemunho. Participe nessa hora com
bastante entusiasmo.
Testemunho: O exemplo de hoje é o de uma jovem que
participou num projeto em seu campo e através do testemunho
ajudou outras pessoas. Ao final, ela foi a grande abençoada.
Você pode usar alguma história de sua própria igreja sobre o
poder do testemunho na vida de alguém.
Oração Intercessora: A oração é uma parte muito importante do programa. É o momento em que abrimos o coração
e a mente para um contato íntimo com nosso Deus. Prepare
este momento com muito carinho. Lembre-se de orar para que
seus jovens não somente ouçam ou preguem bons sermões,
mas sejam pelo exemplo a mensagem viva ao mundo.
Mensagem: Deve ser dirigida por um jovem, pastor ou líder
da igreja, focando sempre que a mensagem mais bela do mundo
será sempre nossa vida. Enfatizar na mente das pessoas sobre
que tipo de mensagem as pessoas têm visto ao olhar para nós.
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Autora: Petra Schnneider - Regional de Aventureiros - Missão Alagoas
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#ORAÇÃO
“Tendo eles orado, tremeu o lugar
onde estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a palavra de
Deus” - Atos 4:31.

LOUVOR
Em Oração - (CD Jovem 1998)
Falar com Deus - (CDJovem 2006)
Com Jejum e Oração - (CD Jovem 2010)
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TESTEMUNHO
Priscila, estudante do curso de Biologia de uma
Universidade Pública Estadual sempre mostrou fidelidade a Deus, principalmente durante sua formação
acadêmica no que diz respeito à guarda do sábado.
Porém, esta fidelidade lhe acarretou atraso em dez
disciplinas. Por quatro anos, o coordenador do curso
não possibilitou nenhuma ação para resolver esta
situação. Pelo contrário, ele se mostrava zombador
quando Priscila se negava em ir até à universidade na sexta-feira à noite. O coordenador não a
ajudava em nenhum dos momentos em que
ela o procurava para resolver sua situação.
(Vale ressaltar que nos demais cursos, os
jovens adventistas eram liberados da aula
na sexta, somente Priscila tinha este problema). Durante este período, Priscila
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ORAÇÃO INTERCESSORA:
O projeto #EuOroAs6horas consiste em um grupo de oração intercessora que clama ao Senhor pelo derramamento do
Espírito Santo às 6 horas da manhã. Neste horário, os jovens
estudam a lição da Escola Sabatina, leem a Bíblia e fazem sua
oração intercessora. Logo após este momento, são compartilhadas nas redes sociais suas bênçãos recebidas através do estudo
da Palavra e da oração. O uso da hashtag tem conquistado a
todos e criado um grande movimento nas redes sociais como
twitter e Facebook.
Inclua vários momentos de oração no culto jovem de hoje,
um antes de cada bloco, propondo orações em duplas, individuais e em grupo, o tema não é sobre isso? Vamos orar então!
Proponha esse projeto #EuOroAs6horas - ao menos até o
próximo sábado.

MENSAGEM
Ensina-nos a orar: “Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Reino. Seja feita a
vossa vontade, assim na Terra como no Céu. O pão nosso de
cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino,
o poder e a glória para todo sempre amém.
Jesus incita a orar: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis;
batei,e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e o que
busca, encontra; e ao que bate, abrir-se-lhe-á” - Lucas 11: 9-10.

ESPIRITO DE PROFECIA
A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo.
Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos,
mas para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não faz Deus
descer até nós, mas eleva-nos a Ele. (Ellen G. White, Caminho
à Cristo, p. 59).
“Nosso Salvador identificou-Se com nossas necessidades e
fraquezas, tornando-Se um suplicante, um solicitador junto de

Seu Pai, para buscar dEle novos suprimentos de força, a fim de
que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é
nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois ‘como nós, em tudo foi tentado’ (Heb. 4:15); mas,
sem pecado como era, Sua natureza recuava do mal; suportou
lutas e agonias de alma num mundo de pecado. Sua humanidade
tornou-Lhe a oração uma necessidade, e privilégio. Encontrava
conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos
homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto
mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos,
sentir a necessidade de fervente e constante oração!” (Ellen G.
White, Caminho a Cristo, págs. 93 e 94).
”A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do
Céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da
Onipotência,” e “é o abrir do coração a Deus como a um amigo.”
– (Ellen G. White, Caminho a Cristo, págs. 93-95).
“Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus,
como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente
de Seus mistérios. Frequentemente advir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas
vezes em nós, quando Ele Se achegar para comungar conosco,
como o fazia com Enoque”. – (Ellen G. White, Parábolas de
Jesus, pág. 129).

MÃO NA MASSA
Louvor: A ênfase será para o tema principal deste culto
“#EuOroAs6horas”. Os hinos escolhidos deverão enfatizar as
maravilhas que a oração realiza na vida de cada um de nós.
A oração é a linha de força entre a Terra e o Céu, ligando-nos
à mente e ao poder de Deus e nos permite comunicar-nos com
Ele como com um amigo. Mediante constante ligação com
Ele, podemos superar provações, vencer tentações e repartir
as bênçãos do Céu com outros.
Testemunho: A escolha do testemunho deve seguir a mesma linha temática, pesquisar e/ou coletar experiências já vistas
em seu estado, município, distrito e/ou igreja local de jovens
que por meio da oração alcançaram bênçãos significativas e
transformadoras. Aqui, partir para o âmbito acadêmico é de
fato interessante.
Oração Intercessora: Aproveitaremos para enfatizar a
importância da intercessão, este será um momento espiritual
para entregar a vida de muitos jovens de nossa igreja que sofrem com as ciladas de Satanás. Além disto, toda a igreja estará
intercedendo por vidas que serão o futuro desta igreja. É importante neste programa ter mais de um momento de oração.
Mensagem: A vida de oração de Jesus seguiu um padrão que
todos podemos seguir. Ele enfrentou antecipadamente cada crise
com oração. Antes de avançar para encontrar Seus inimigos ou
para enfrentar um julgamento injusto, humilhação, tortura e morte, Ele travou a batalha em oração. Então, Ele estava capacitado
a avançar calmamente como um vencedor para enfrentar Seus
inimigos. É neste sentido que deve-se ser enfatizada a oração a
todo momento: para a conquista das batalhas diárias.
jan-mar
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orava fervorosamente junto com sua mãe para que Deus desse
uma resposta pontual para aquela situação, porém, Deus não
respondeu de imediato. Será que Deus demora para responder
alguma oração por precisar vencer a resistência humana? Para
Deus organizar as circunstâncias em nosso favor, requer tempo? Passados quatro anos, houve eleição para a coordenação do
curso e outro professor conseguiu a vitória. Priscila o procurou
e contou sobre tudo o que havia passado e aquele homem ficou
abismado e de imediato foi usado pelo poder de Deus para agir
naquela situação. Em 6 meses (semestre letivo) Priscila concluiu
as 10 disciplinas, indo à universidade nos 2 turnos. O novo coordenador havia modificado a oferta acadêmica de modo que
a jovem pudesse concluir sua formação. Priscila é grata a Deus
por seu poder magnífico demonstrado na sua vida.
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Autor: Pr. Péricles Barbosa – Associação
Pernambucana
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Embaixadoras

de Cristo

LOUVOR
Nasce em mim (JA 2010)
Brilha em Mim (JA 2009)
A única Esperança (JA 2014).
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“Agora minha filha,
não tenha, medo, farei
por você tudo o que
me pedir. Todos os
meus concidadãos
sabem que você é
mulher virtuosa” Rute 3:11.
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Cecília é uma jovem, mãe, e esposa que sempre trabalhou
muito para garantir o sustento de seu filho e o bem-estar de seus
familiares. Tinha na doutrina espírita as respostas para seus questionamentos e os direcionamentos para sua vida. Depois de alguns
anos de casada, Cecília teve um sonho intrigante que foi o ponto
de partida para uma mudança radical em seu coração. No sonho,
Cecília saia de sua casa para buscar água num poço que ficava
numa casa vizinha à sua. Quando ela chegava à casinha amarela
seu marido estava sentado na sala assistindo um programa em
DVD sobre estudos bíblicos com o Pastor Luis Gonçalves. Ela
ficou surpresa ao ver aquela cena, pois seu marido nunca quis ter
estudos com os adventistas, e a convicção espírita de Cecília era
mais uma barreira para que ela não desse nem ouvidos às palavras
dos adventistas que moravam perto de sua casa. No sonho, quando ela chegou ao fim do caminho para tirar água ouviu uma voz
forte que lhe dizia “Cecília, até que enfim, eu estava lhe esperando!”
Ela sentiu que foi Deus falando com ela, mesmo sem enxergá-lo
direito. Porém, no momento em que a voz cessou, um monte de
cachorrinhos amarelos filhotes avançaram em cima dela e a cercaram como num grande abraço coletivo de carinho. Assim que
teve o sonho Cecília não entendeu ao certo o que ele significava,
mas uma ligação ajudou nesta tarefa. Dias depois do sonho um
amigo adventista ligou para ela convidando-a para participar de
uma série de palestras realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia em sua cidade, o nome do projeto? Missão Calebe. Cecília foi
todos os dias do programa e a cada estudo via o que a Bíblia tinha
a lhe dizer e o plano que Deus tinha para sua vida. Aprendeu que
o significado do nome Calebe era “fiel como um cão” e todos os
cachorrinhos amarelos que a cercavam no sonho eram os jovens da
Missão Calebe, que no último dia estavam com a camisa amarela
(oficial do projeto) a lhe dar um grande abraço coletivo e comemorando por ela começar a beber a água da vida que é Jesus. Cecília
entendeu seu sonho e o plano que Deus tinha na vida dela. Ela e o
esposo foram batizados e hoje servem a Jesus na Igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus (Apocalipse 14:12).

ORAÇÃO INTERCESSORA
A oração será feita em três momentos. No primeiro, o pedido será por todas as mulheres da igreja que batalham todos
os dias por suas famílias, suas carreiras e que elas a cada dia
descubram como podem usar seus dons na Igreja. Segundo,
pelas mulheres de nossa sociedade que precisam mais de Deus
a cada dia; que elas possam encontrar a Deus através das mulheres da igreja. Por fim, a oração será de agradecimento a Deus
por todas as mulheres que dão sua vida pela causa de Deus e
foram resgatadas com o precioso sangue de Jesus.

MENSAGEM
Juízes 4: 6-8, 14.
Hoje podemos observar claramente que a mulher exerce

um papel fundamental em vários grandes setores de nossa
sociedade; além de tudo isso agrega-se a sagrada missão de
serem mães e donas de casa. Todas estas coisas foram conquistadas com muitas lutas e vitórias. As mulheres de hoje
precisam ser mais do que nunca uma voz que leva a mensagem
de Deus não só no seu falar ou aconselhar, mas em cada papel
por ela desempenhado. A história que iremos lembrar hoje é
a de Débora. Israel, naquele tempo, sofria ataques por parte
de Jabin, Rei de Canaã e Débora foi chamada por Deus para
mostrar àquele povo o que Deus tinha falado e a vitória que
daria nas mãos de Baraque.
Confiar em Deus: Débora não se intimidou com a força
bélica do Rei cananeu, pois sua fé nas revelações dadas por
Deus era a sua maior arma e ela sabia que também esta era a
principal arma do povo de Israel, por isso Débora nos deu um
exemplo claro de fé e confiança nos momentos em que quase
tudo parece perdido.
Ser à imagem de Deus: Sua fé foi tão grande nas revelações que
Deus tinha lhe dado que não só conseguiu motivar Baraque a lutar,
como o fez enxergar nela a prova que Deus estava com seu povo.
Seu testemunho foi tão forte que chegou ao ponto de Baraque não
querer ir ao campo de batalha sem a presença de Débora, pois sua
presença significava a presença de Deus e isto motivou a todos.
Ser Embaixadoras de Deus: Grandes mulheres são mais que
guerreiras, mães ou trabalhadoras, grandes mulheres são embaixadoras de Cristo e onde elas estiverem será uma garantia que
Cristo também estará. Será que somos embaixadoras de Cristo?
O que podemos fazer para que nossa vida seja simplesmente um
grande campo para a atuação dos grandes desígnios celestiais?

MÃO NA MASSA:
Louvor: Procure trazer músicas que tenham a temática
do agir de Deus em nossa vida. Se tiver algum louvor falando
sobre o valor da mulher para Deus também ficaria muito bom.
Testemunho: Vimos hoje o testemunho de Cecília, mas
não há nada mais especial e impactante do que você entrevistar uma das mulheres de sua igreja ou alguém que more perto
para contar sua própria história. Lembre-se de valorizar os
frutos de sua igreja.
Oração Intercessora: Ao fazer as orações, chame a liderança do Ministério da Mulher, ou três mulheres que são
exemplos e ícones de sua igreja, isso tem um fator simbólico
forte para o programa.
Mensagem: Explicar rapidamente na introdução os motivos
históricos para a criação do Dia Internacional da Mulher, comemorado no mundo inteiro. Seria uma boa maneira de mostrar
a força das mulheres não só para o mundo, mas também para
a pregação do evangelho. No fim da mensagem ou no começo
do programa pode-se usar um vídeo muito interessante falando
sobre a importância da mulher de forma literária e curiosa no
link: https://www.youtube.com/watch?v=-AkxDGHWPzQ ou
pesquisando no youtube por “Homenagem da Igreja Adventista - Dia Internacional da Mulher”.
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Autor: Pr. Fabiano Capeletti – Associação
Costa-Norte-Piauí
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VIDA por VIDAS
“E da parte de Jesus Cristo, a Fiel
Testemunha, o Primogênito dos
mortos e o Soberano dos reis da
terra. Àquele que nos ama, e, pelo
seu sangue, nos libertou dos nossos
pecados” - Apocalipse 1:5.
LOUVOR
Sob O Sangue (CD JA 1999)
Se Não For Eu, Quem? (CD JA 2010)
Vou Me Entregar (CD JA 2014)

TESTEMUNHO
O Projeto Vida por Vidas foi realizado pela primeira vez
no estado do Rio Grande do Sul em abril de 2005. Impactado
pelos resultados, parte do estado de São Paulo resolveu apoiar
o projeto, realizando a campanha em setembro do mesmo
ano. Em uma iniciativa inédita, foram arrecadadas mais de
dez mil bolsas de sangue só no primeiro ano. Com o tema “Ele
deu tudo para você doar um pouco”, a ideia era comparar o
sacrifício de Jesus Cristo na cruz, doando vida à humanidade,
mobilizando assim a sociedade para esta grande ação social.
O projeto se espalhou pelo Brasil e logo chegou ao Piauí, onde
anualmente é realizado em diversos lugares do estado. Em 2013
foram doadas 1.100 bolsas de sangue e em 2014 até o mês de
setembro, os jovens piauienses ultrapassaram as 1.250 bolsas.
A motivação dos jovens no Piauí é que uma bolsa de sangue
pode salvar uma vida dando nova oportunidade à pessoa que
a recebe. Para os jovens Alcione Costa e Eva Souza, não há
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nerativa destrói a humanidade e nada, a não ser o sangue de
Cristo obterá total eficiência em nossa recuperação (Hebreus
9:14; Efésios 2:13).
Jovem, você sente hoje a tristeza e a degradação causada
pelo pecado? Seus sonhos foram destruídos por escolhas equivocadas? Sua vida está sem sentido?
Receba hoje, gratuitamente a purificação de todos os seus
pecados. Receba nova oportunidade de recomeçar a vida.
Receba o sangue de Cristo (1 João 1:7).

ORAÇÃO INTERECESSORA

A Ciência do Bom Viver, página 83, parágrafo 3
“O Salvador inclina-se sobre a aquisição de Seu sangue,
dizendo com inexprimível ternura e piedade: Queres ficar
são? (João 5:6). Manda-vos levantar em saúde e paz. Não
espereis sentir que estais são. Crede na palavra do Salvador.
Ponde vossa vontade do lado de Cristo. Determinai servi-Lo,
e agindo em obediência a Sua palavra, recebereis forças. Seja
qual for a má prática, a paixão dominante que, devido a longa
condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo
é capaz de libertar, e anseia fazê-lo.”

Neste culto jovem especial, os responsáveis pela oração
intercessora podem preparar algumas fichas com temas definidos, a fim de que os jovens se reúnam em grupos pequenos
e orem, mencionando nomes, se possível. As fichas podem
conter os seguintes temas:
1 – Oração em favor de pessoas que precisam de um tipo
especial de sangue (doação).
2 – Oração em favor de pessoas que receberam sangue
(recuperação).
3 – Oração em favor de todos os doadores de sangue (motivação).
4 – Oração por famílias de pessoas hospitalizadas (cuidado).

MENSAGEM
Jesus Cristo foi, sem sombra de dúvidas, o maior doador
de toda a história. Seu ato de compaixão em favor da humanidade é a maior expressão de amor no universo. O sangue
de Cristo tem o poder de salvar completamente todo aquele
que o recebe. (Apocalipse 1:5)
O sangue doado só transmite vida ao ser recebido por alguém. É quando o sangue do doador se mistura com o sangue
do receptor que o milagre da regeneração acontece. Nesta expressão maravilhosa de amor, indivíduos tornam-se heróis anônimos distribuindo gratuitamente nova oportunidade de vida.
A Bíblia apresenta o Sangue de Cristo como a única esperança de vida eterna. Assim como acontece entre os seres
humanos, o sangue de Cristo só poderá transmitir vida se for
recebido por alguém. O pecado, tal qual uma doença dege-

ESPÍRITO DE PROFECIA

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolha mensagens relacionadas ao serviço pelo
semelhante, amor ao próximo e ao exemplo de Jesus em se
relacionar igualmente com todos. Esse louvor precisa de entrega, compaixão.
Testemunho: O testemunho apresentado para este Culto
Jovem é uma demonstração de que a atitude vale mais que muitos recursos quando nos dispomos a agir em favor do próximo.
Caso exista em sua região algum testemunho semelhante que
motive os jovens de sua igreja a se organizar e participar do
projeto Vida por Vidas, dê preferência a ele.
Oração Intercessora: A oração é tão importante quanto
qualquer outra parte do programa. É o momento em que abrimos o coração e a mente para um contato íntimo com nosso
Deus. Prepare este momento com muito carinho. Prepare com
antecedência as fichas contendo os motivos de oração. Convide
à frente os representantes dos grupos que se formarão de acordo
com a quantidade de fichas e torne o mais agradável possível
este momento especial do culto. Uma sugestão: convide para
o programa algum jovem pelo qual a igreja orou para dar o
testemunho de restabelecimento de sua saúde.
Mensagem: Esta parte deve ser dirigida por alguém experiente, que fale bem e tenha conhecimentos sobre a Bíblia.
Aproveite este sábado para convocar a igreja para um dia de
doação, e fazer a promoção e inscrição dos doadores. Envolvendo todos no serviço, a igreja estará cuidando de sua própria
saúde. Estude cada texto bíblico e ore! O Espírito Santo o usará
poderosamente.
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dificuldades que superem o desejo de ajudar ao próximo. Ao
observarem a importância do projeto realizado em grandes
capitais do Brasil, desafiaram os jovens de Regeneração, uma
cidade no interior do Piauí com aproximadamente 17.500
habitantes, a unir forças com a comunidade local e realizar
o projeto. O resultado não poderia ser melhor, entre 2013 e
2014 cerca de 20 jovens adventistas mobilizaram a população
e a igreja e já doaram mais de 300 bolsas. O testemunho destes dois jovens mobilizando uma cidade é a demonstração de
que não há empecilhos que impossibilitem a ação de jovens
comprometidos com Cristo e com o próximo.
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PALAVRAS...
benção ou
maldição?
“Como a cidade derribada,
que não tem muros, assim é o
homem que não tem domínio
próprio” - Prov. 25:28.
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LOUVOR
Pés na Terra, olhos no Céu (CD Jovem 2005)
Vem Espirito Santo (CD Jovem 2013)
Vou me entregar (CD Jovem 2014)
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ESPIRITO DE PROFECIA

Certa vez um pastor chegou a uma nova região para liderar.
Muitos já o alertaram de uma irmã que tinha o costume de
falar mal dos outros. Não demorou muito para que esse pastor
percebesse e conhecesse essa irmã. Tão pronta para apontar e
falar mal da vida alheia, ele ficou surpreso com as confusões
que ela levantava na igreja, atrapalhando o bom andamento
da comunidade cristã. Ela era participativa, tinha cargos de
liderança, mas trazia a discórdia com suas palavras. Até que
um dia o pastor chegou para a irmã com uma ficha batismal,
para que ela preenchesse, e disse: “Precisamos marcar seu
batismo”. A irmã surpresa logo respondeu: “Mas pastor, eu já
sou batizada”. E ele completou: “Quando a senhora se batizou
sua língua não foi batizada, por isso agora faremos um batismo
completo”. A lição provavelmente serviu para aquela senhora,
que percebeu que a vida cristã é mais que ir à igreja, é viver
diariamente buscando servir melhor a Deus.

“Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior
esperança há de um tolo do que dele.” Prov. 29:20.
“Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o
homem que não pode conter o seu espírito” Prov. 25:28.
“Em um momento, pela língua precipitada, apaixonada,
descuidosa, pode-se cometer um mal que o arrependimento
de uma vida toda não poderá desfazer” - Educação, pág. 237.
“O inimigo tem insuflado sentimentos de ódio no coração
de muitos. Os erros por ele cometidos têm sido levados de
pessoa a pessoa, constantemente aumentando em magnitude, à medida que línguas ativas, mexeriqueiras, lançavam
combustível ao fogo” - Conselhos Sobre Educação, pág.81.
Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus
próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer
preconceito em relação a eles, porque assim fazendo implantam no espírito de outros o fermento do mal. Informações
desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas entre
os irmãos de um para outro, e praticam-se erros e injustiças
pelo único fato de que alguém não está disposto a obedecer
às instruções do Senhor Jesus - {CI 261.3}.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Sabemos que a palavra tem poder, e muitos não sabem
controlá-la. Hoje oraremos pela saúde espiritual da igreja, por
união dos membros e por um espírito mais celestial entre as
pessoas. Muitos podem estar na igreja, mas não testemunhar
com suas próprias palavras.

MENSAGEM
Uma igreja saudável cresce unida e buscando sempre um
levantar o outro. Porém, Satanás usa de alguns recursos para
afetar a igreja, e um deles é a fofoca. Mas o que uma inverdade
pode causar de tão grave?
1. Destruir a vida de uma pessoa: Uma língua maldosa pode arruinar a reputação e até mesmo o futuro de uma
pessoa. A língua ferina é a mais perigosa, destrutiva e mortal
arma disponível do ser humano. Uma vez lançada uma inverdade, até que se prove o contrário muitos já acreditaram e se
influenciaram na situação. As fofocas são destrutivas, geram
desconfianças, abalam relacionamentos, causam brigas e colocam empregos em risco.
2. Destruir as amizades: Quanto mais a igreja se parecer
unida, mais será alvo de destruição. A língua é algo perigoso se
não for usada por Deus. O espírito da tagarelice e maledicência
é um dos instrumentos especiais de Satanás, para semear a discórdia e a luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na
veracidade de nossas crenças. Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 490.
3. Confundir os irmãos: Muitas pessoas acreditam facilmente em boatos, e podem até ser abaladas na fé. A discórdia
no lar, no casamento, entre pais e filhos, e entre os membros da
igreja contribuem para um atraso na vida espiritual da igreja,
e Deus se entristece com o tempo que poderia ser usado para
pregar, sendo gasto com histórias conflituosas.

MÃO NA MASSA
Louvor: Não há músicas específicas com o tema deste sábado, mas uma vida de entrega e compromisso vai contribuir
para o alvo deste programa.
Testemunho: Talvez em sua igreja tenha pessoas com esse
mal, de falar dos outros. Para não expor ninguém, tenha sabedoria em convidar alguém para dar esse testemunho, pode ser
de uma pessoa que sofreu uma injustiça, que sofreu preconceito. Mas a intenção não é expor aquele que fala e ofende, é
fazer com que todos reflitam.
Oração Intercessora: A igreja como um todo é o alvo de
oração neste sábado. Ninguém está isento de sofrer com maus
comentários ou participar de alguns. Oremos pela unidade da
igreja, e por menos discórdias e inverdades.
Mensagem: Este é um tema polêmico, não deve ser palco
de desabafos no púlpito. Convide alguém que saiba usar as
palavras, como o próprio programa sugere, que não ofenda,
mas que apresente a dificuldade que a igreja tem em lidar com
essas situações. Ao final do programa, todos devem sair felizes
e reflexivos, e você terá tido êxito em sua proposta!
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LOUVOR
Fortes (CD Jovem 2013)
Fiel a toda Prova ( CD Jovem 2005)
Sou de Jesus ( CD Jovem 2006)
A única esperança (CD Jovem 2014)

Eu, DEUS e
meu curso!
“E, a qualquer que muito for
dado, muito se lhe pedirá, e ao que
muito se lhe confiou, muito mais se
lhe pedirá” - Lucas 12:48.
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Elias Ogwena finalmente chegara ao pináculo de sua
ambição educacional. Já na infância, ele queria ser engenheiro.
Estudou com afinco desde a escola primária e ginásio, dominando a matemática e polindo seu inglês, cultivando todas as
graças sociais que poderiam ajudá-lo na entrevista com a melhor
escola de engenharia do país. Quando os resultados dos exames
finais chegaram, Elias vibrou. Suas notas em cada matéria podiam pô-lo no topo. E, naturalmente, havia Jesus – que nunca
o desapontara. Na primeira semana na faculdade, Elias recebeu
um choque rude, suas aulas estavam programadas para o sábado – aulas de laboratório, também. Elias orou. Os membros de
sua igreja oraram. Seu pastor e o diretor de liberdade religiosa
da Missão falaram com as autoridades da faculdade. Nada deu
certo. No final da primeira semana, Elias estava na igreja, no
sábado. O mesmo aconteceu repetidas vezes. Seus professores
lhe disseram que nessa base ele iria fracassar. Um deles chegou
a dizer: “Deus espera que alcancemos nosso pleno potencial.
Esse negócio de guardar o sábado contradiz a vontade de Deus”.
Mas Elias ficou firme. Seu estilo de vida fazia com seus colegas
inquirissem sobre sua fé e crenças. Quando chegaram os exames
do primeiro período, é claro que Elias não fez o exame que caiu
no sábado. Mas os resultados do exame o surpreenderam. Elias
tinha ido tão bem nas outras matérias que o exame ao
qual faltou não fez diferença alguma. Elias passou. No
período seguinte, a escola arranjou o programa de
tal modo que Elias não precisava se preocupar
mais. Alguns chamavam isso de sorte. Mas
Elias chama de fé no primeiro Guardador do
sábado – o Criador, que nunca desaponta Seus
filhos. Isso não significa que todo estudante
adventista num campus não-adventista vá
achar a fé galardoada tão prontamente.
Por vezes o caminho pode ser difícil e as
decisões penosas. Assim, o que deveria
você fazer se tivesse que enfrentar um
problema de guarda do sábado?

ORAÇÃO INTERCESSORA
Muitos hoje enfrentam o preconceito e resistência à religião em suas universidades, escolas e cursos.
Oremos hoje, para que, mesmo com tantos dizendo que
estamos errados, confiemos na promessa “Tudo posso
naquele que me fortalece”. Sejamos exemplos para o mais
duro coração que encontrarmos em nosso caminho, seja de
um professor, um reitor, um amigo...

MENSAGEM
Você pode sentir que está só. A administração da
escola, colegas e professores podem não mostrar
simpatia e mesmo ridicularizá-lo. Mas não se

desespere. Procure conselho espiritual e apoio de sua comunidade
adventista local. O Manual da Igreja estipula que todos os níveis
de organização da igreja, desde a local até à Associação Geral,
devem ter um Departamento de Relações Públicas e Liberdade
Religiosa, encarregado de ajudar pessoas como você. Procure o
auxílio do departamento. Adventistas são bons cidadãos. Pagamos
impostos. Obedecemos à Lei. E como cidadãos, temos privilégios
e responsabilidades. Um privilégio é a liberdade de religião e de
culto, de acordo com nossas convicções religiosas. Muitos países
reconhecem este direito. Em 1986, as Nações Unidas votaram a
Declaração da Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e
Discriminação Baseadas em Religião ou Crença. Uma seção tem
que ver com o dia de descanso e culto. Veja se seu país tem uma
lei a respeito. Além disso, seja um estudante aplicado. Prepare-se bem para suas aulas e exames. Seja digno de confiança. Os
professores serão mais inclinados a fazer arranjos se você estiver
entre os melhores estudantes da classe.
Algumas dicas: obtenha o nome e endereço do diretor
local e da associação de relações públicas e liberdade religiosa;
mantenha-se em contato com o diretor de Educação; relacione-se com outros estudantes adventistas de sua universidade ou
cidade. Se possível, organize uma associação de tais estudantes
que possam ter culto juntos, testemunhar juntos e – quando
surgirem problemas – trabalhem com a administração da universidade; no começo do ano escolar visite seus professores
e oficiais da administração e explique-lhes suas convicções;
junte documentos sobre a liberdade religiosa na constituição
e leis de seu país, para usá-los no momento oportuno. Não se
esqueça de que nosso modo de defender os direitos humanos
é um modo cristão. Precisamos agir como discípulos de Jesus.
Não seja superficial, insolente ou abusivo. Respeite as pessoas
ainda que não partilhem sua opinião. Seja polido e cortês.

MÃO NA MASSA
Louvor: Este louvor precisa motivar, animar e trazer esperança àqueles estudantes que estão achando que remam
contra a maré e vão se afundar. Que o louvor traga entusiasmo
e renovação para aqueles que não se sentem abandonados por
Jesus em qualquer circunstância.
Testemunho: Por esse tema ser tão presente, talvez em
sua própria igreja exista um jovem ou adulto que precisou
testemunhar em seu local acadêmico. Este é momento de ele
falar e contar as bênçãos para a igreja!
Oração Intercessora: A oração pode mudar situações e a história. Oremos em prol de todos os cristãos que precisam renovar
sua fé diariamente para não duvidarem do amor de Deus, mesmo
quando todos ao redor estejam contribuindo para a descrença.
Mensagem: O filme “Deus não está Morto” retrata bem o
tema deste sábado. Reúna seus amigos, os jovens de sua igreja
e assista a esse filme, antes ou depois do Culto Jovem deste
sábado! Peça para alguém da área jurídica explicar que o cristão
ainda está amparado pela lei, e que Deus fará grandes coisas
na vida daquele que permanecer fiel até o fim.
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“E vós, irmãos, não vos
canseis de fazer o bem” 2 Tessalonicenses 3:13.
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TESTEMUNHO
Neste sábado você nos contará seu testemunho!
Vá para as ruas e participe do grande movimento do dia
21 de Março, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Doe
sangue, visite orfanatos, asilos, creches. Limpe praças, reestruture calçadas, ore com pedestres e seja uma bênção.
Distribua livros, cante, entregue cestas básicas. Afinal de
contas, você faz parte do tema “EU SOU A MENSAGEM”.
Leve a mensagem com sua própria vida, suas escolhas, sua
vestimenta, seu sorriso, você é a MENSAGEM para muitos que ainda não conhecem a Jesus. Se você tiver alguma
experiência marcante neste dia, escreva seu testemunho
para o email ja.dsa@adventistas.org.br

ORAÇÃO INTERCESSORA
A oração deste sábado será feita de forma diferente.
Monte uma barraca em algum local público e combine
com os jovens um horário para que todos estejam lá. Este
será um ponto de oração. Ofereça gratuitamente oração
para as pessoas que passarem, você se surpreenderá com
muitos que aceitarão sua intercessão. Com respeito e organização, vocês chamarão a atenção, e alguns até pedirão
que vocês orem. Experimente esta maneira de orar!

MENSAGEM
Muitos jovens da Bíblia são exemplos para nós hoje.
Daniel e seus amigos, José e outros. O que eles tinham e
fizeram que marcassem tanto a história? O que podemos
fazer hoje, para que no meu tempo eu faça a diferença na
história também? A mensagem desse sábado não pede um
sermão falado ou narrado, o sermão será o ser humano, o
jovem adventista, que sairá em prol do seu próximo e fará
diferença na vida de alguém. EU SOU A MENSAGEM
neste sábado!

ESPÍRITO DE PROFECIA
Mas se tendes uma mensagem para os incrédulos, e se viveis tão
perto de Deus que lhes podeis falar uma palavra em tempo oportuno, podereis então fazer uma obra que os ajudará e honrará a Deus.
“Não peço que os tires do mundo”, disse Jesus, “mas que os livres do
mal.” João 17:15 - Mensagem aos Jovens, pág. 82, parágrafo 3.
Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa
juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de
um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser
levada ao mundo todo! Quão depressa poderia vir o fim - o fim do
sofrimento, tristeza e pecado! - Mensagem aos Jovens, pág. 195,
parágrafo 2.
Fazer bem é uma obra que beneficia tanto ao doador como ao
que recebe a dádiva. Se esqueceis o próprio eu em vosso interesse
pelos outros, obtendes uma vitória sobre vossas enfermidades. A
satisfação que experimentais no fazer bem, ajudar-vos-á grandemente em adquirir o tono saudável da imaginação. - Mensagem
aos Jovens, pág. 209, parágrafo 2.

MÃO NA MASSA
Louvor: Neste sábado, dependendo de como será a programação,
o louvor não será feito na igreja. Mas, se programe para cantar no
pôr-do-sol depois de ajudarem e fazerem o bem. Caso a programação seja realizada na igreja, o louvor será uma bênção também!
Testemunho: O testemunho é você. Hoje você sairá para ajudar
o próximo e será beneficiado, no próximo sábado poderá ter mais
de um testemunho dos jovens que se envolverem nesse dia. Não
se esqueça de escrever um testemunho marcante desse dia para:
ja.dsa@adventistas.org.br
Oração Intercessora: A proposta deste sábado é diferente. Você
não vai orar por um motivo, mas por pessoas. Muitos podem não
aceitar uma oração na rua, mas muitos outros ficarão eternamente
agradecidos. Ore na rua, ore com alguém.
Mensagem: A proposta do Dia do Jovem Adventista tem muito
que ver com o tema jovem deste ano “Eu sou a Mensagem”. Nesse
dia a mensagem será pregada através das atitudes, ações e gestos de
nossos jovens e demais membros da igreja. Prepare um programa
especial, de visitação, de fazer o bem ao próximo, e de testemunhar
com a própria vida.
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LOUVOR
Se Não For Eu, Quem? (CD Jovem2010)
Mensageiro (CD Jovem 2006)
Está na hora (CD Jovem 2008)
Enquanto eu Viver (CD Jovem 2009)
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Atualizando
meu Perfil
“Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação; na verdade, o espírito
está pronto, mas a carne é fraca” Mateus 26:41.
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MENSAGEM

Eu decidi começar um relacionamento pela internet,
mas com alguém que me ajudasse a ser uma melhor filha de
Deus e de meus pais; queria uma pessoa que me questionasse quando eu estivesse errada e não aprovasse minhas más
atitudes ou opiniões, apesar de saber que seria uma relação
à distância. Então conheci o Victor. Ele era bem tranquilo,
bem-intencionado, sem insinuações, leal ao que acreditava,
trabalhador, amoroso com sua família, enfim, cheio de qualidades. Essa relação não parecia que ia dar certo, mas eu não
me angustiava tentando fazer com que ela funcionasse. Tanto
ele como eu estávamos pedindo a Deus para fechar as portas
se fosse uma relação que não nos fizesse uma família feliz
aqui na Terra mas sobretudo para o Reino dos Céus. Tivemos
que ser muito honestos desde o início para não ter surpresas
e decepções no futuro, e isso fez com que nosso atrito fosse
mais intenso, porque não existiam o abraço ou um beijo para
solucionar os problemas depois das brigas. A única coisa que
a gente tinha era um diálogo prolongado para tentar resolver
nossas diferenças ou fazer acordos. Eu e o Victor decidimos
orar juntos e ler juntos os livros da igreja relacionados a namoro e casamento. Nós sempre fomos honestos com nossos pais
também, pedindo sua aprovação e opinião. Então, depois de
dois anos juntos, decidimos nunca mais estar separados e nos
casamos! Deus nos deu a honra de trabalhar para a sua igreja
e nós estamos muito felizes! Temos muitos planos e somos
agradecidos a Ele todos os dias.

A Internet se tornou o principal meio de comunicação interpessoal para a maioria das pessoas que vive nas cidades. Meios
tradicionais como carta e telefone cederam lugar para a web
que provou ser mais rápida e barata. Além de facilitar os relacionamentos existentes, também ficou mais fácil conhecer
novas pessoas. Uma pesquisa tentou demonstrar que mais de
um terço dos casais nos Estados Unidos se conheceram pela
Internet. O interessante é que a mesma pesquisa conclui que
os casais que se conhecem online são mais felizes e se divorciam
menos. A dúvida é se a pesquisa é confiável, uma vez que foi
patrocinada por um site de relacionamento. Com a sociedade
cada vez mais conectada, a tendência é que cada dia mais gente
se conheça pela web e, se o relacionamento evoluir, a amizade
se torna presencial. Por isso é preciso ter alguns cuidados dentro dessa nova realidade do relacionamento online. Acesse o
artigo Igreja Conectada para saber algumas dicas dos principais
sites de relacionamento, que está disponível no portal http://
noticias.adventistas.org

ORAÇÃO INTERCESSORA
É muito comum ver relacionamentos que começam pela internet. Mas é preciso muita atenção nesse meio social. Oremos
hoje pela pureza de nossos jovens perante as mídias sociais,
para que eles sejam cristãos até mesmo em suas páginas de
relacionamentos.

LOUVOR
Perto de Jesus (CD Jovem 2003)
Fiel a toda Prova (CD Jovem 2005)
A Minha Esperança (DVD Jovem 2006)
Não há o que temer (DVD Adoradores)

ESPÍRITO DE PROFECIA
Não importa o que faça a sociedade, sempre é aplicável
a sabedoria de honrar a Deus nos nossos relacionamentos
através da prática da pureza - Um Convite à Diferença pág.
64, capítulo 4.

MÃO NA MASSA
Louvor: Reúna uma equipe e ensaie os hinos deste sábado.
Ensaie o louvor e que a igreja sinta que houve uma preparação
antes, e cantem com bastante entusiasmo.
Testemunho: O testemunho deste sábado é da Lídia e do
Victor. Ela é de El Salvador e ele, da Bolívia. Foi um relacionamento que deu certo à distância e virtualmente, mas com muita
oração e compromisso. Se você tem uma história assim em
sua igreja, dê preferência para a história local. Lembre-se que
o objetivo do programa não é incentivar os relacionamentos
virtuais, mas alertar a igreja sobre esse assunto, e mostrar que
com Deus os relacionamentos são melhores.
Oração Intercessora: Há um grande número de solteiros
na igreja, e que sentem dificuldade em encontrar alguém. Por
isso a internet passa a ser uma opção também para os cristãos.
Oremos por esses jovens e que Deus os conduza a nunca
perderem seu perfil cristão mesmo nas redes sociais.
Mensagem: A mensagem de hoje é mais explicativa que
questionadora. Não devemos tratar com preconceito os relacionamentos que se iniciam pela internet. O que devemos
alertar aos adolescentes e jovens é que permaneçam com
seus princípios em qualquer circunstância. Um filho de Deus
é reconhecido em qualquer lugar, e Deus estará com ele em
qualquer situação.
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