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O quartO trimestre está chegando e assim o ano está terminando.
Lembre-se de que você precisa ter uma boa visão para liderar os jovens de sua igreja. e para 

ter uma boa visão de liderança você precisa de comunhão, relacionamento e missão. 
a juventude da igreja é uma grande bênção e precisa estar sempre motivada a participar nos 

projetos da igreja. Jovens têm poder para fazer revoluções, se bem dirigidos eles farão grandes 
obras para Deus. um exemplo disto foi o que os jovens de um ano em missão fizeram em 
montevidéu-uruguai. Depois de 6 meses de trabalho eles deixaram 2 novas igrejas, 2 novos 
centros de influência, 2 clubes de Desbravadores e 1 clube de aventureiros.

Por isto queremos ver mais jovens envolvidos em projetos missionários como missão 
Calebe e um ano em missão. 

incentive os jovens ao serviço. através dos sites eles podem encontrar um projeto que esteja 
ao seu alcance.  

Lembre-se que sua igreja local faz parte da igreja mundial e se nos unirmos na missão não 
há dúvida de que conseguiremos concluir a obra que ainda não foi terminada.

trabalhe para terminar a obra e Cristo possa voltar em breve. 
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       “A QUEM
ENVIAREI?”

[ Voluntariado ]
Autora: Débora Siqueira - Coordenadora do
Serviço Voluntário DSA

rossE aNGELa ramÍrEZ aNGELEs,  
Do PErU, Na CoLomBIa

rosse graduou-se em Ciências da Co-
munição na universidad Peruana unión 
e foi voluntária como jornalista assistente 
na universidade adventista da Colômbia 
(unaC). ela nos diz: “Deus me deu a 
maravilhosa oportunidade de servir co-
mo voluntária na area de comunicações. 
apesar de falarmos a mesma língua, há 
muitas palavras que se utilizam de ma-
neira e em contextos diferentes que em 
meu país, mas o desejo de servir não tem 
limites e estou convencida de que Deus 
me enviou a este lugar. um missionário 
voluntário se arrisca a nã oter nada nesta 
terra, mas ganhar tudo em Cristo Jesus.”

“Depois disto ouvi a voz do 
senhor, que dizia: ‘a quem enviarei, 

e quem há de ir por nós?’ então 
disse eu: eis-me aqui, envia-me a 

mim” - isaías 6:8.
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JEssICa FormaNQUEvsKI,
Do BrasIL, Na INGLaTErra

Jessica é brasileira e trabalhou como 
missionária voluntária na associação 
norte da inglaterra em 2013. ela serviu 
como obreira bíblica, participando de 
Pequenos grupos, de seminários, de 
reuniões evangelísticas, fazia visitas e 
ajudava na formação doutrinária dos 
novos membros. ela relatou um pouco 
da sua experiência: “Cada momento 
que passei aqui na inglaterra como vo-
luntária foi gratificante. Foi uma bên-
ção ajudar as pessoas a entenderem 
quão grande é o amor de Jesus por nós. 
Foi uma das maiores experiências da 
minha vida.”

maXImILIaNo PorTo,
Do UrUGUaI, Na INGLaTErra

maximiliano é voluntário como pas-
tor auxiliar na igreja Hispana do norte de 
Londres e nas igrej as de fala portuguesa 
de Oxford e swindon, inglaterra. Para ele, 
“ser missionário é ter o privilégio de ser 
as mãos de Deus neste mundo oprimido. 
ser missionário é se dar sem interesse 
porque Cristo deu absolutamente tudo. 
ser missionário é permitir Deus atuar 
através de sua vida.”

seja um voluntário! acesse:
www.adventistas.org/pt/voluntarios
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[ Desafios do Trimestre ]

NaTaL
esta data deve levar a igreja a se lembrar do maior presente dado a raça humana, Jesus, o salvador. use a criatividade e faça 

ações de impacto nos shoppings, praças e ruas centrais. É importante que os jovens da igreja façam coleta de alimentos, rou-
pas, calçados, e entreguem para as pessoas mais necessitadas e participem do mutirão de natal que é promovido pela aDra.

CULTo DE FINaL DE aNo
Depois de um ano de trabalho, esta data deve ser lembrada para um culto de gratidão por tudo de bom que Deus nos 

deu. Faça uma retrospectiva da história da igreja neste ano, dos grandes feitos das conquistas e das vitórias. esta reunião 
pode ter um testemunho impactante e um culto vibrante para encerrar o ano.

mIssão CaLEBE
está chegando o final do ano e precisamos motivar os jovens para participarem da missão Calebe. este projeto tem 

sido uma revolução na vida dos Jovens adventistas da américa do sul. Hoje contamos com 104 mil jovens que doam suas 
férias para salvar e servir. a américa do sul é “terra de Calebe”. motive a juventude a desafiar os gigantes e ter a vitória 
espiritual. as férias de janeiro serão o momento adequado para este programa. Faça campanha, mostre os vídeos, entre 
no site  www.missaocalebe.org.br 

Doe suas férias para Jesus!
existe um cartaz que foi enviado para sua igreja, dê destaque a esta missão.

a ÚNICa EsPEraNÇa
em novembro haverá o evangelismo de colheita envolvendo todos os pastores da américa do sul. vamos 

fazer todo o esforço para levar pessoas às igreja e auditórios. a decisão de uma só pessoa é muito valiosa 
para Deus.

DIa DE FINaDos
este é um momento em que os jovens devem mostrar a esperança da ressureição. Organize a juventude 

para ir aos cemitérios ou mesmo às ruas e praças, sempre com uma mensagem de esperança. Para que o 
projeto tenha bons resultados devemos realizá-lo com muito cuidado e organização, conscientizando os 
jovens a terem cuidado e respeito. temos folhetos que podem ser usados para esta finalidade, é só contatar 
seu campo. mostre aos que choram que a morte não é um fim em si, mas uma grande esperança, Jesus é a 
ressurreição e a vida. 

vIDa Por vIDas
a campanha de doação sempre tem 3 enfoques: doação de sangue, doação de medula 

e doação de plaquetas. este é um movimento que promove o amor e a compaixão 
nos jovens além de dar uma imagem positiva da igreja junto à sociedade. Por trás 

da campanha de doação deve estar o espírito de Cristo de que “ele doou tudo 
para você doar um pouco”.

Vamos lá líderes! Usem estes 3 
meses para motivar os jovens de 
sua igreja em algumas ações.
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Vamos lá líderes! Usem estes 3 
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2015 EsTÁ CHEGaNDo!
estamos nos aproximando de 

mais um novo ano, e com ele no-
vos desafios. no ano de 2015  te-
remos grandes coisas e Deus po-
de nos usar para uma obra muito 
especial,  coloque-se nas mãos de 
Deus para abençoar o mundo!
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  Deus  
é amor

 “aquele que não ama, não conhece a 
Deus, pois Deus é amor!” -  1 João 4:8.

LoUvor
Maior que Tudo (Ministério de Louvor 2006)
O Amor de Jesus (HA123)
O Poder do Amor (CD JA 1999)

ORAÇÃO INTERCESSORA
DiviDa a COngregaçãO em duplas, concedendo a 
oportunidade para que cada pessoa, em diálogo com sua dupla, 
descreva sua percepção sobre o significado de “Deus é amor”. 
De que modo ela entende isto e como, ao longo da vida, esta 
verdade pode ter sido esquecida ou não. após isto, cada pes-
soa orará pela dupla de oração, a fim de que esta pessoa possa 
sentir e compartilhar o amor de Deus em sua vida.

TESTEMUNHO
“três palavrinhas só... eu aprendi de cor: ‘Deus é amor!’ Oh 

que maravilha é esse amor!”
essas palavras são de um hino que aprendi quando criança, 

e elas me acompanham a vida toda. mas, infelizmente, nem 
sempre consegui compreender toda a beleza e verdade con-
tidas nestas simples (porém profundas) palavras. ao mesmo 
tempo em que cantava “Deus é amor” na igreja, convivia com 
a realidade de um pai severo, nervoso e autoritário em casa. 
Hoje compreendo o quanto nossos pais influenciam, desde a 
infância, o modo como veremos e compreenderemos a Deus 
durante a nossa vida. as impressões dos primeiros anos da 
infância ficam marcadas por muito, muito tempo...

Com um pai nervoso e autoritário, de modo inconsciente 
assimilei a ideia de que Deus, o Pai eterno, também era nervo-
so e autoritário. eu era uma criança, e crianças não gostam de 
ver seus pais nervosos... eu sempre procurei fazer tudo o que 
meu pai mandava. sempre fui extremamente obediente! mas 
também cresci com muito medo... estas duas palavras -  obedi-
ência e medo - me acompanharam durante todo o meu desen-
volvimento como pessoa. era realidade em relação ao meu pai 
biológico. se tornou realidade em relação ao meu Pai eterno...

um dia, meditando sobre Deus, lembrei-me do nome com 
que ele se apresenta a moisés em uma sarça ardente: eu sOu 
O que sOu! 

De repente, não mais que de repente (como diria o poeta) 
tudo fez sentido: Deus é o que ele é! Comecei a buscar rapida-
mente, na memória, os textos bíblicos que falam sobre quem é 
Deus, e então aquelas simples palavras voltaram, irrompendo 
como a luz de milhões de sóis, clareando o coração anoite-
cido do menino assustado e obediente que existe dentro da 
armadura... “três palavrinhas só... eu aprendi de cor: ‘Deus 
É amOr!’ Oh que maravilha é esse amor!”

Hoje, minha maior alegria é poder falar deste Deus e seu 
imenso amor a todas as pessoas que eu encontro. e descobri 
que este Deus de amor, é também, irresistível!

MENSAGEM
Jesus disse: ninguém jamais viu ao Pai (Deus); quem vê a 

mim, vê ao Pai.
Jesus revelou o caráter de Deus.
João foi um dos discípulos escolhidos por Jesus.

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Otacílio Porfirio - AAMAR
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Hoje, minha maior alegria é poder falar deste Deus e seu 
imenso amor a todas as pessoas que eu encontro. e descobri 
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MENSAGEM
Jesus disse: ninguém jamais viu ao Pai (Deus); quem vê a 

mim, vê ao Pai.
Jesus revelou o caráter de Deus.
João foi um dos discípulos escolhidos por Jesus.

ele foi o único dos escritores da Bíblia que esteve ao pé da cruz.
(ellen White diz que a cruz foi o momento em que o caráter 

de Deus foi integralmente revelado).
Depois de 60 anos refletindo sobre tudo o que viu e viveu (o 

ministério de Jesus, o surgimento da igreja, as revelações que 
deram origem ao livro de apocalipse) João vai escrever seu 
legado para a igreja: o apocalipse, 3 Cartas e um evangelho.

a essência de sua tradução da realidade de Deus é que “Deus 
é amor”. Logo, como representantes deste Deus, devemos re-
fletir este caráter de amor em tudo o que fazemos, em todos 
os nossos relacionamentos, em todas as nossas motivações.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Patriarcas e Profetas, primeiras linhas do livro
“Deus é amor. sua natureza, sua lei, são amor. assim sem-

pre foi; assim sempre será. O alto e o sublime, que habita na 
eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. nele não 
há mudança nem sombra de variação.  toda manifestação de 
poder criador é uma expressão de amor infinito. a soberania 
de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres 
criados. Diz o salmista: a história do grande conflito entre 
o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou 
no Céu até o final da rebelião e extirpação total do pecado, é 
também uma demonstração do imutável amor de Deus. 

O Grande Conflito, últimas linhas do livro
O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais 

existem. O universo inteiro está purificado. uma única pal-
pitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. 
Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos 
os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até 
ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, 
em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. 

MÃO NA MASSA
Louvor: as músicas e hinos cantados neste culto devem 

focar o tema principal. escolha mensagens relacionadas à 
certeza do amor de Deus e dos atributos dele. 

Testemunho: O testemunho apresentado aqui é uma sín-
tese do testemunho do próprio autor. Certamente em sua 
igreja, histórias de incompreensão acerca do caráter de Deus 
se repetem. escolha alguém que possa transmitir entusiasmo 
ao falar sobre o amor de Deus.

Oração Intercessora: a chave do momento de oração 
intercessora desta semana é cada pessoa orar pela sua dupla 
da dinâmica de oração.

Mensagem: esta parte deve ser dirigida por alguém ex-
periente, que fale bem e tenha conhecimentos sobre a Bíblia. 
escolha sempre com cuidado a pessoa que fará a mensagem 
de seu programa, pois nas mãos dela está o esclarecimento 
principal do tema. aqui foi colocado um esboço das linhas 
mestras que poderão ser ampliadas de acordo com o critério 
do mensageiro.
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Sou 
dependente sim!

“eu sou a videira e vós os 
ramos. quem permanece em 
mim, e eu, nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer”. João 15:5

LoUvor
Descansar (CD Jovem 2008)
Confiarei (CD Jovem 2011)
Vou Me Entregar (CD Jovem 2014)
Quem Sou Eu (CD Jovem 2014)

ORAÇÃO INTERCESSORA
Faça esse mOmentO com bastante atenção e solenidade. 
Deixe o espírito santo conduzir a sua mente. espalhados pela 
igreja estarão algumas folhas de papel ou cartolina com alguns 
itens escritos; coisas para serem entregues aos cuidados do senhor 
de uma maneira especial. Por exemplo: num papel estará escrito 
família; no outro, faculdade; no outro, relacionamento amoroso; no 
outro, minhas finanças; no outro, o uso do meu tempo; no outro, 
minha saúde, e assim por diante. Pode ter mais umas três ou quatro 
opções de coisas para entregar aos cuidados do senhor. as pessoas 
devem se dirigir até o papel que quiserem e  se ajoelharem ali em 
um pequeno grupo, entregando a Deus esse assunto de sua vida. 

TESTEMUNHO
Certa vez encontrei um indivíduo num posto de gasolina 

casualmente. De cara já me chamou a atenção, primeiro pela 
maneira peculiar com que estava vestido, e especialmente pelo 
seu chamativo meio de transporte, uma bicicleta toda ornamen-
tada e com sinais de uma longa, longa viagem. me aproximei 
e puxei assunto, ele me falou seu nome e que estava voltando 
para casa. Disse que já havia rodado por mais de 150 países 
do mundo. Disse que não tinha patrocinador, vivia e se aven-
turava dependendo de alguns generosos viajantes que, assim 
como eu, o encontravam em um posto de gasolina qualquer.

Disse que sua maior motivação era o sentimento de liberda-
de, “não ter ninguém mandando em você, e nem te esperando”, 
acrescentou. mas, que no fundo mesmo, o que mais queria 
naquele momento era voltar para casa e se tratar de várias 
feridas que apareceram pelo seu corpo ao longo das últimas 
semanas. queria encontrar acolhimento num hospital e “ali 
poder se curar e dormir por umas duas semanas”. 

Fiquei então pensando: será que se esse rapaz conhecesse 
Jesus e o sentimento de realização, alegria e paz que ele nos 
dá, teria ainda assim aberto mão de tudo, inclusive amigos e 
família para se aventurar em busca de liberdade? eu creio que 
não. aprendi que a verdadeira aventura está em não ir longe do 
Pai, posso até ir longe de casa, mas nunca longe do Pai. quan-
to mais dependente dele, melhor e mais livre nos sentimos!

MENSAGEM
- Fomos criados para ser dependentes de Deus (João 15:15).
- mas fomos educados para ser independentes na vida 

cotidiana (isaías 53:6 - “cada um se desviava pelo caminho”).
- na vida espiritual: Independência é morte! (salmos 127:1 e 2)
- O segredo para ser feliz e bem sucedido (salmo 37: 3-5).

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Joni Oliveira  - AAMAR
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Sou 
dependente sim!

“eu sou a videira e vós os 
ramos. quem permanece em 
mim, e eu, nele, esse dá muito 
fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer”. João 15:5

ORAÇÃO INTERCESSORA
Faça esse mOmentO com bastante atenção e solenidade. 
Deixe o espírito santo conduzir a sua mente. espalhados pela 
igreja estarão algumas folhas de papel ou cartolina com alguns 
itens escritos; coisas para serem entregues aos cuidados do senhor 
de uma maneira especial. Por exemplo: num papel estará escrito 
família; no outro, faculdade; no outro, relacionamento amoroso; no 
outro, minhas finanças; no outro, o uso do meu tempo; no outro, 
minha saúde, e assim por diante. Pode ter mais umas três ou quatro 
opções de coisas para entregar aos cuidados do senhor. as pessoas 
devem se dirigir até o papel que quiserem e  se ajoelharem ali em 
um pequeno grupo, entregando a Deus esse assunto de sua vida. 

TESTEMUNHO
Certa vez encontrei um indivíduo num posto de gasolina 

casualmente. De cara já me chamou a atenção, primeiro pela 
maneira peculiar com que estava vestido, e especialmente pelo 
seu chamativo meio de transporte, uma bicicleta toda ornamen-
tada e com sinais de uma longa, longa viagem. me aproximei 
e puxei assunto, ele me falou seu nome e que estava voltando 
para casa. Disse que já havia rodado por mais de 150 países 
do mundo. Disse que não tinha patrocinador, vivia e se aven-
turava dependendo de alguns generosos viajantes que, assim 
como eu, o encontravam em um posto de gasolina qualquer.

Disse que sua maior motivação era o sentimento de liberda-
de, “não ter ninguém mandando em você, e nem te esperando”, 
acrescentou. mas, que no fundo mesmo, o que mais queria 
naquele momento era voltar para casa e se tratar de várias 
feridas que apareceram pelo seu corpo ao longo das últimas 
semanas. queria encontrar acolhimento num hospital e “ali 
poder se curar e dormir por umas duas semanas”. 

Fiquei então pensando: será que se esse rapaz conhecesse 
Jesus e o sentimento de realização, alegria e paz que ele nos 
dá, teria ainda assim aberto mão de tudo, inclusive amigos e 
família para se aventurar em busca de liberdade? eu creio que 
não. aprendi que a verdadeira aventura está em não ir longe do 
Pai, posso até ir longe de casa, mas nunca longe do Pai. quan-
to mais dependente dele, melhor e mais livre nos sentimos!

MENSAGEM
- Fomos criados para ser dependentes de Deus (João 15:15).
- mas fomos educados para ser independentes na vida 

cotidiana (isaías 53:6 - “cada um se desviava pelo caminho”).
- na vida espiritual: Independência é morte! (salmos 127:1 e 2)
- O segredo para ser feliz e bem sucedido (salmo 37: 3-5).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“se pensássemos e falássemos mais em Jesus, e menos 

em nós mesmos teríamos muito mais de sua presença. se 
pensássemos em Deus ao menos tantas vezes quantas vemos 
suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-Lo 
sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e 
em louvá-Lo. Falamos sobre as coisas temporais, porque nelas 
nos interessamos. Falamos em nossos amigos, porque lhes 
temos amor; com eles compartilhamos as dores e alegrias. 
temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar 
a Deus, do que aos nossos amigos terrestres; e deveria ser a 
coisa mais natural do mundo dar-Lhe o primeiro lugar em 
nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. 
ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que 
estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração, que 
nada nos restasse para Lhe dar; eles nos devem, ao contrário, 
fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laços de amor e 
gratidão a nosso celeste Benfeitor. vivemos muito apegados 
à terra. ergamos o olhar para a porta aberta do santuário 
em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face 
de Cristo, o qual “pode também salvar perfeitamente os que 
por ele se chegam a Deus”. Heb. 7:25.   EGW. Caminho a 
Cristo, p.102.

MÃO NA MASSA
Louvor: essa parte do Culto Jovem é a primeira impressão 

do programa. Por isso tem que ser bem preparada e apresen-
tada. ensaie com antecedência e coloque pessoas animadas e 
que envolva a igreja no louvor.

Testemunho: toda pessoa passa por momentos marcantes 
na vida. O testemunho é a parte em que buscamos na vida de 
alguém, uma experiência que sirva de exemplo para outras 
pessoas. a história de hoje abrange o tema de liberdade. mas 
não precisa necessariamente ser essa, você pode buscar em sua 
comunidade alguma experiência nesse sentido, e que impacte 
a igreja fortemente.

Oração Intercessora: a ideia de expor os aspectos da ora-
ção em cartazes e dar a liberdade de que as pessoas se dirijam 
até eles é fantástica. explore esse momento com um fundo 
musical e permita que a oração enriqueça seu programa e a 
vida dos que estão ali.

Mensagem: uma boa oratória cativa a atenção e faz 
com que as pessoas memorizem o assunto. a questão dessa 
parte de seu programa não é o tempo que será dedicado 
a ele, mas principalmente a qualidade das palavras que 
serão abordadas.
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#FICAADICA
“na verdade, na verdade vos digo 

que aquele que crê em mim também 
fará as obras que eu faço e as fará 

maiores do que estas, por que eu vou 
para meu Pai.” João 14:12

LoUvor
Somos teus – CD Jovem 2013
Fortes - CD Jovem 2013
É pra servir a cristo – CD Jovem 2014

ORAÇÃO INTERCESSORA
Peça Para que cada pessoa pegue seus celular e escolha 
um amigo que esteja afastado da igreja, ou que ainda não é 
batizado. Desafie cada um a mandar uma mensagem de mo-
tivação e esperança para ele. Faça desse momento o quadro 
da oração intercessora. todos devem mandar a mensagem ao 
mesmo tempo, e deixar bem claro na mensagem que está oran-
do por aquele que a está recebendo. Depois, convide a igreja 
para se ajoelhar e orar por todas as mensagens enviadas, mas 
que todos coloquem seus telefones em uma mesa à frente da 
igreja, já preparada previamente. Faça a oração sobre aquelas 
pessoas que serão contatadas. ao final da oração informe: todos 
os celulares serão entregues somente ao final do Culto Jovem.

TESTEMUNHO
roberto roberti é um missionário incontido. De são Paulo, ele 

quer alcançar o mundo com a mensagem de salvação que um dia 
chegou até ele via DvD e pela web. e é justamente via web que ele 
trabalha. no silêncio de um bate-papo, em e-mails e por trás de perfis 
de redes sociais lá está o evangelista da web diariamente conversan-
do com pessoas e dando orientações bíblicas. Basta conversar um 
pouco com roberti para ver que ele é entusiasmado com a atividade. 
no seu “currículo” missionário, estão contatos que resultaram em 
batismos em várias regiões brasileiras e países como inglaterra, itália 
e Holanda. Desde que começou a contar, em 2013, são mais de mil 
pessoas que já estudaram com esse missionário. Detalhe: ele começou 
o trabalho em 2011, pouco depois de ser batizado na igreja adven-
tista do sétimo Dia no final de 2010. ele explica que há mais gente 
envolvida com esse incrível trabalho e que há necessidade de mais 
missionaries ávidos por ensinar a Bíblia nos canais virtuais. “O meu 
batismo ocorreu em dezembro de 2010 e a vontade de evangelizar 
era enorme, mas não tinha muito preparo. tinha apenas a vonta-
de, então decidi continuar estudando a Bíblia na internet para que 
pudesse evangelizar algum dia. Foi aí que muita coisa mudou, pois 
acessei o site www.bibliaonline.net, comecei os estudos e com um 
mês, mais ou menos, vi a possibilidade de me tornar instrutor bíblico 
e conselheiro, não pensei duas vezes, pois assim iria aprendendo com 
as dúvidas das pessoas, o que acontece até hoje” afirma ele. e você, o 
que pode fazer através das redes sociais, mídia e contatos via web?

MENSAGEM
É muito difícil imaginar como pode alguém realizar coisas ainda 

maiores do que o que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra. 
Pois, mesmo que você não consiga imaginar Jesus disse que os seus 
seguidores fariam coisas ainda maiores. você está preparado para 
realizar tudo isso? antigamente, os meios de comunicação eram muito 
limitados e tudo o que Jesus foi, fez e disse teve suas limitações por 
causa da comunicação. Hoje, temos uma facilidade muito grande para 
podermos fazer coisas ainda maiores através do poder da comunicação. 
tv, internet, sms, smartfones, tudo isso está à nossa disposição para 
fazermos com que a mensagem de Cristo cumpra seu papel no mundo.

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Alex Guimarães -  aamo
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#FICAADICA
“na verdade, na verdade vos digo 

que aquele que crê em mim também 
fará as obras que eu faço e as fará 

maiores do que estas, por que eu vou 
para meu Pai.” João 14:12

LoUvor
Somos teus – CD Jovem 2013
Fortes - CD Jovem 2013
É pra servir a cristo – CD Jovem 2014

ORAÇÃO INTERCESSORA
Peça Para que cada pessoa pegue seus celular e escolha 
um amigo que esteja afastado da igreja, ou que ainda não é 
batizado. Desafie cada um a mandar uma mensagem de mo-
tivação e esperança para ele. Faça desse momento o quadro 
da oração intercessora. todos devem mandar a mensagem ao 
mesmo tempo, e deixar bem claro na mensagem que está oran-
do por aquele que a está recebendo. Depois, convide a igreja 
para se ajoelhar e orar por todas as mensagens enviadas, mas 
que todos coloquem seus telefones em uma mesa à frente da 
igreja, já preparada previamente. Faça a oração sobre aquelas 
pessoas que serão contatadas. ao final da oração informe: todos 
os celulares serão entregues somente ao final do Culto Jovem.

TESTEMUNHO
roberto roberti é um missionário incontido. De são Paulo, ele 

quer alcançar o mundo com a mensagem de salvação que um dia 
chegou até ele via DvD e pela web. e é justamente via web que ele 
trabalha. no silêncio de um bate-papo, em e-mails e por trás de perfis 
de redes sociais lá está o evangelista da web diariamente conversan-
do com pessoas e dando orientações bíblicas. Basta conversar um 
pouco com roberti para ver que ele é entusiasmado com a atividade. 
no seu “currículo” missionário, estão contatos que resultaram em 
batismos em várias regiões brasileiras e países como inglaterra, itália 
e Holanda. Desde que começou a contar, em 2013, são mais de mil 
pessoas que já estudaram com esse missionário. Detalhe: ele começou 
o trabalho em 2011, pouco depois de ser batizado na igreja adven-
tista do sétimo Dia no final de 2010. ele explica que há mais gente 
envolvida com esse incrível trabalho e que há necessidade de mais 
missionaries ávidos por ensinar a Bíblia nos canais virtuais. “O meu 
batismo ocorreu em dezembro de 2010 e a vontade de evangelizar 
era enorme, mas não tinha muito preparo. tinha apenas a vonta-
de, então decidi continuar estudando a Bíblia na internet para que 
pudesse evangelizar algum dia. Foi aí que muita coisa mudou, pois 
acessei o site www.bibliaonline.net, comecei os estudos e com um 
mês, mais ou menos, vi a possibilidade de me tornar instrutor bíblico 
e conselheiro, não pensei duas vezes, pois assim iria aprendendo com 
as dúvidas das pessoas, o que acontece até hoje” afirma ele. e você, o 
que pode fazer através das redes sociais, mídia e contatos via web?

MENSAGEM
É muito difícil imaginar como pode alguém realizar coisas ainda 

maiores do que o que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra. 
Pois, mesmo que você não consiga imaginar Jesus disse que os seus 
seguidores fariam coisas ainda maiores. você está preparado para 
realizar tudo isso? antigamente, os meios de comunicação eram muito 
limitados e tudo o que Jesus foi, fez e disse teve suas limitações por 
causa da comunicação. Hoje, temos uma facilidade muito grande para 
podermos fazer coisas ainda maiores através do poder da comunicação. 
tv, internet, sms, smartfones, tudo isso está à nossa disposição para 
fazermos com que a mensagem de Cristo cumpra seu papel no mundo.

sem dúvida, dentre todas as facilidades da comunicação moderna 
a internet é a que mais faz parte do dia a dia do jovem. mesmo o 
jovem cristão busca na web ferramentas que facilitem o seu dia a dia. 
Procurar um serviço, um endereço, um telefone, pesquisar o nome 
de um livro, um autor, a historia de vida de alguma personalidade, 
descobrir que é aquele(a) amigo(a) interessante. tudo isso toma 
tempo. aliás, esse é um ponto interessante. em pesquisas recentes 
os brasileiros aparecem em terceiro lugar no quesito de números 
de usuários ativos na internet, só perdendo para o Japão e para os 
eua. Porém, quando falamos em questão do tempo gasto nós so-
mos os campeões. gastamos praticamente 44 horas conectados. 
sendo assim a internet passa a ser um campo bem fértil para en-
contrarmos pessoas que estejam em busca de algo maior e melhor, 
Jesus. muitas são as formas de evangelizar através da web. temos 
salas de bate papos, mensagens via redes sociais, e-mails, músicas, 
clipes, palestras, sermões, estudos bíblicos online, etc. vamos usar 
o poder da comunicação para pregar o evangelho agora? 

MÃO NA MASSA
Louvor: O tema desse sábado é muito especial. será vol-

tado a servir a Cristo em nossos dias. Como temos músicas e 
cantores inspiradores em nossa época! se quiser, faça uma tela 
especial para as letras das músicas deste sábado, com imagens 
de web e que lembrem as redes sociais. assim, o louvor já vai 
demonstrar a novidade para este Culto Jovem!

Testemunho: se há alguma pessoa que conheceu a Jesus através 
das redes sociais, mídia, televisão, dê esse espaço pra ela nesse dia. Faça 
uma entrevista que mostre aos membros  como essa área de evange-
lismo tem crescido, e como muitos podem contribuir dentro de sua 
própria casa com as modernidades de nosso tempo. não deixe de 
citar a história do roberto, que é um grande exemplo para todos nós.

Oração Intercessora: Convoque a igreja a trazer seus celulares 
para o Culto Jovem desta tarde. Preparar uma mesa bonita à frente 
da igreja, onde serão colocados todos os celulares durante o pro-
grama. Deixe alguém responsável pelos celulares para não haver 
confusão na entrega. eles serão usados para mensagens especiais 
de oração. ao final do programa, faça uma aplicação, o celular 
foi apenas um meio, mas o instrumento de Deus são as pessoas.

Mensagem: muitos creem que o simples fato de mandar men-
sagens possa ser chamado de evangelismo web, mas se esquecem de 
que o maior canal que Deus escolheu para atuar é o ser HumanO. 
O maior desafio que temos hoje em dia não é mandar mensagens 
pelo celular ou pela internet. O maior desafio que temos é vivermos 
o evangelho a tal ponto que as pessoas conheçam a Jesus através 
de nós. seja a atenção delas chamada através de sms, e-mail, vídeo, 
música, etc. O que você vai fazer quando seu amigo(a) responder 
a sua mensagem? sem dúvida esse será o maior desafio. e essa é a 
vontade de Deus. usar você para alcançar outros. era disso que Je-
sus falava quando disse que faríamos coisas maiores. se 12 homens 
entregues completamente a Jesus mudaram a história do mundo 
inteiro conhecido da época, o que nós como adventistas, cerca de 18 
milhões no mundo, podemos fazer se nos entregarmos nas mãos do 
mestre? você está disposto a ser a mensagem de Deus ao mundo?
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SONHANDO 
ACORDADO...

“eu é que sei que pensamentos tenho a 
vosso respeito, diz o senhor;  pensamentos 

de paz, e não de mal, para vos dar o fim que 
desejais.” Jeremias 29:11

LoUvor
Eu posso todas as coisas – CD Jovem 2010
De hoje em diante – CD Jovem 2009
Nas tuas mãos – CD Jovem 2014

ORAÇÃO INTERCESSORA
tODOs nÓs temOs planos e projetos para nossa vida. mas 
antes de se tornarem projetos, metas, eles são sonhos. escreva 
no papel o seu sonho, independente da área de sua vida, se 
profissional, familiar, social. escreva seu sonho e vamos orar, 
para que Deus faça parte de seus planos, e realize a vontade 
dele, podendo surpreender você.

TESTEMUNHO
O senhor Pedro Benitez decidiu dedicar parte de sua terra 

para melhorar a igreja que frequentava. a igreja era de madeira, 
simples, e ele sonhava em ver um templo mais bonito para a 
adoração.  Porém, naquele ano sua colheita não rendeu o que 
esperava, e ele não pôde ajudar a igreja como gostaria. não en-
tendia porque Deus não abençoou a colheita sendo que parte da 
verba seria para a melhoria da igreja. mas, um dia, ele sonhou 
com a construção da igreja; com materiais melhores que havia 
imaginado, com pessoas que não conhecia, e com um rapaz 
alto e moreno sendo o chefe da obra. não entendeu muito o 
sonho, até o dia em que o pastor veio até sua casa e informou 
que viria um grupo de jovens da américa do norte construir 
igrejas em sua região, trazendo os recursos. ele entendeu que 
não foi bem em sua colheita porque Deus tinha um plano 
melhor para igreja. quando Benitez foi visitar a construção 
ficou muito surpreso, pois a mesma cena que viu foi a de seu 
sonho, inclusive o rapaz moreno, que era igual ao homem que 
havia aparecido em seu sonho. quando entregaram a igreja, 
faltando alguns itens ainda, Benitez fez novamente um pacto 
com Deus, e a colheita de parte de sua terra seria para suprir 
as últimas necessidades da igreja. naquele ano sua colheita foi 
abundante, e pôde cumprir seu propósito. quando Deus é o 
dono do sonho, ele se realiza com mais satisfação e alegria, e 
de uma maneira muito melhor do que nós mesmos sonhamos.

MENSAGEM
Oração – esse sem dúvida é o passo mais importante. se 

seus planos não estiverem sob orientação divina você poderá 
até conseguir realizá-los, mas não vai encontrar felicidade 
completa naquilo que faz. Deus precisa ser o seu orientador, 
mostrando quais caminhos seguir e quais caminhos não se-
guir. esteja preparado nesse passo porque Deus pode mudar 
os seus sonhos. 

Definição – O seguinte passo é descobrir quais são os seus 
sonhos reais. nem todas as nossas vontades e desejos se tor-
nam sonhos. sonho é tudo aquilo que faz com que você tenha 
vontade de mudar para melhor. 

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Alex Guimarães – ASUR/UNOB
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SONHANDO 
ACORDADO...

“eu é que sei que pensamentos tenho a 
vosso respeito, diz o senhor;  pensamentos 

de paz, e não de mal, para vos dar o fim que 
desejais.” Jeremias 29:11

LoUvor
Eu posso todas as coisas – CD Jovem 2010
De hoje em diante – CD Jovem 2009
Nas tuas mãos – CD Jovem 2014

ORAÇÃO INTERCESSORA
tODOs nÓs temOs planos e projetos para nossa vida. mas 
antes de se tornarem projetos, metas, eles são sonhos. escreva 
no papel o seu sonho, independente da área de sua vida, se 
profissional, familiar, social. escreva seu sonho e vamos orar, 
para que Deus faça parte de seus planos, e realize a vontade 
dele, podendo surpreender você.

TESTEMUNHO
O senhor Pedro Benitez decidiu dedicar parte de sua terra 

para melhorar a igreja que frequentava. a igreja era de madeira, 
simples, e ele sonhava em ver um templo mais bonito para a 
adoração.  Porém, naquele ano sua colheita não rendeu o que 
esperava, e ele não pôde ajudar a igreja como gostaria. não en-
tendia porque Deus não abençoou a colheita sendo que parte da 
verba seria para a melhoria da igreja. mas, um dia, ele sonhou 
com a construção da igreja; com materiais melhores que havia 
imaginado, com pessoas que não conhecia, e com um rapaz 
alto e moreno sendo o chefe da obra. não entendeu muito o 
sonho, até o dia em que o pastor veio até sua casa e informou 
que viria um grupo de jovens da américa do norte construir 
igrejas em sua região, trazendo os recursos. ele entendeu que 
não foi bem em sua colheita porque Deus tinha um plano 
melhor para igreja. quando Benitez foi visitar a construção 
ficou muito surpreso, pois a mesma cena que viu foi a de seu 
sonho, inclusive o rapaz moreno, que era igual ao homem que 
havia aparecido em seu sonho. quando entregaram a igreja, 
faltando alguns itens ainda, Benitez fez novamente um pacto 
com Deus, e a colheita de parte de sua terra seria para suprir 
as últimas necessidades da igreja. naquele ano sua colheita foi 
abundante, e pôde cumprir seu propósito. quando Deus é o 
dono do sonho, ele se realiza com mais satisfação e alegria, e 
de uma maneira muito melhor do que nós mesmos sonhamos.

MENSAGEM
Oração – esse sem dúvida é o passo mais importante. se 

seus planos não estiverem sob orientação divina você poderá 
até conseguir realizá-los, mas não vai encontrar felicidade 
completa naquilo que faz. Deus precisa ser o seu orientador, 
mostrando quais caminhos seguir e quais caminhos não se-
guir. esteja preparado nesse passo porque Deus pode mudar 
os seus sonhos. 

Definição – O seguinte passo é descobrir quais são os seus 
sonhos reais. nem todas as nossas vontades e desejos se tor-
nam sonhos. sonho é tudo aquilo que faz com que você tenha 
vontade de mudar para melhor. 

atitudes – O próximo passo é definir para cada sonho que 
você estabeleceu, as atitudes que precisam ser tomadas para 
transformar o sonho em realidade. nem todas as atitudes poderão 
ser realizadas ao mesmo tempo. Por isso, é importante que você 
tenha calma e saiba colocar cada coisa no seu devido tempo.

avaliação – esse passo é tão importante quanto os outros dois. 
Depois de enxergar tudo o que você precisa fazer para alcançar 
seus sonhos, avalie quais atitudes são possíveis de serem realiza-
das em curto prazo e foque sua atenção nelas. separe as atitudes 
a longo prazo para que você comece a estabelecer prioridades.

MÃO NA MASSA
Louvor: O momento de cântico precisa inspirar os corações 

para tudo que será apresentado durante o Culto Jovem. Chame 
os músicos da igreja e prepare um louvor animado, comovente, 
e que toda a igreja participe com fervor.

Testemunho: Hoje temos o exemplo do irmão Pedro, que 
sonhou e teve seu sonho realizado com surpresas que só Deus 
pode oferecer. se há uma história de sonho realizado em sua 
igreja (um casamento sonhado; um bem adquirido um sonho 
de família realizado) dedique esse momento para isso, e apenas 
cite a história de hoje. O importante é ter ao vivo uma pessoa 
que tenha tido seu sonho realizado com Deus para incentivar 
os demais a sonharem com ele também.

Oração Intercessora: Prepare papel e caneta para este 
momento, e uma caixa bonita para que eles sejam depositados. 
todos sonham ou desejam algo na vida, mas o motivo da ora-
ção de hoje é que Deus esteja sempre presente em cada sonho.

Mensagem: O tema de hoje pode parecer comum, mas pro-
mete um programa dinâmico e reflexivo. saiba escolher quem 
vai fazer a aplicação final. Há uma sugestão de dinâmica para 
esse programa, que já pode ligar ao encerramento. Peça para 
que cada um idealize seu sonho e comece a desenhá-lo numa 
folha, com seu nome, e sem mencionar o que vai desenhar. 
Com a orientação ao microfone dê um sinal de Pare depois de 
alguns minutos, e as pessoas devem repassar seu papel, mesmo 
inacabado, para que o amigo ao lado continue seu desenho. 
assim, repita várias vezes essa movimentação, até que o papel 
volte ao sonhador original. eles não devem falar o que sonhou 
para ninguém, e a pessoa vai dar continuidade ao que imagina 
que seja.  ao final, todos terão seus desenhos de volta, mas com 
certeza algo diferente do que eles tinham imaginado inicialmente. 
muitas vezes nós colocamos nossos sonhos nas mãos de pesso-
as que estão a nossa volta, às vezes até na mão de amigos, mas 
eles acabam nos decepcionando. Jeremias 29:11 diz que Deus 
é quem tem sonhos maiores e melhores para nós.  isso mostra 
que nem sempre os sonhos acontecem como esperamos, mas 
que Deus sempre os fará melhor ao final de tudo.

P
rova Final



© Victoria P. | Fotolia

16   |   out-dez  2014

CANÇÃO
DA VIDA

“todo ser que respira louve ao 
senhor!” -  sl 150:6.

LoUvor
Teu Santo Nome (Adoradores Novo Tempo)
Nas Tuas Mãos (CD Jovem 2014)
Templo Vivo (CD Jovem 2005)
Não Há Alguém (CD Música 2014)

ORAÇÃO INTERCESSORA
tODOs nÓs PODemOs ter algum envolvimento com a 
música. alguns tocam instrumentos, outros compõem e outros 
cantam em louvor a Deus. neste momento, você é convidado 
a orar por dois motivos especiais: 1) Ore por todos os músicos 
de nossa igreja. Peça que Deus lhes conceda sabedoria para 
compor e executar suas melodias. 2) Ore para que pessoas se 
entreguem a Cristo como resultado de alguma melodia que 
toque seu coração. encerre o momento de oração conduzindo 
a todos para cantarem a capella o hino “eu te amo, Oh Deus”!

TESTEMUNHO
muitos anos atrás, um pobre mendigo ficava numa extremi-

dade da Ponte de Londres, arranhando um velho violino, numa 
inútil tentativa de conseguir esmolas dos pedestres. mas ninguém 
parava, nem ouvia, e o coitado ficou tremendamente desanimado... 
Certa vez um estranho, bem vestido, passou por ele e de repen-
te parou. voltou-se e escutou o velhinho, cujo olhar fatigado e 
anelante buscava na face do estranho um vestígio de caridade. 
mas, em vez de dar a esperada moeda, o homem pediu o violi-
no, com o intuito de ajudar tocando. De boa vontade, os dedos 
rígidos e dormentes passaram o velho instrumento. as novas 
mãos o afinaram e começaram a tocar uma suave e melancólica 
melodia. Os pedestres pararam para escutar. Pela rude face de 
um homem rolou uma lágrima, e ele depositou uma moeda no 
chapéu encardido. assim, um a um os pedestres foram parando 
naquele local até formar-se uma grande multidão, que atrapalhou 
o trânsito enquanto moedas de prata e de cobre acumulavam-se 
aos pés do mendigo. Do antigo violino foram arrancadas melodias 
cada vez mais lindas e comoventes. e de boca em boca se ouvia 
o murmúrio: “É a mão do mestre! É Paganini que está tocando 
o velho violino do mendigo!” 

O violino representa a nossa vida... quem está tocando você? 
Deus ou satanás? O mestre ou o mendigo? que tipo de melo-
dia sua vida tem representado? uma linda sinfonia de louvor 
e testemunho, ou meras notas dissonantes e desencontradas?

MENSAGEM
gênesis 15 – O Cântico de moisés após a libertação do 

egito e a passagem do mar vermelho. abordar a música como 
adoração e gratidão por liberdade.

ii Crônicas 5:13-14 – Depois do louvor de israel, a glória 
de Deus encheu o templo de maneira visível a todos. abordar 
a música como forma de exaltar o nome de Deus nos aproxi-
mando de sua glória.

atos 16:25-26 – Paulo e silas cantam na prisão e acontece 
um terremoto que sacode os alicerces da prisão e abre todas as 
portas. abordar a música como instrumento de batalha con-
tra o mal. quando louvamos a Deus movemos o céu à terra!

[ Culto 5 ]
Autor: Pr Moisés Móra - Associação Norte 
Catarinense
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CANÇÃO
DA VIDA

“todo ser que respira louve ao 
senhor!” -  sl 150:6.

LoUvor
Teu Santo Nome (Adoradores Novo Tempo)
Nas Tuas Mãos (CD Jovem 2014)
Templo Vivo (CD Jovem 2005)
Não Há Alguém (CD Música 2014)

ORAÇÃO INTERCESSORA
tODOs nÓs PODemOs ter algum envolvimento com a 
música. alguns tocam instrumentos, outros compõem e outros 
cantam em louvor a Deus. neste momento, você é convidado 
a orar por dois motivos especiais: 1) Ore por todos os músicos 
de nossa igreja. Peça que Deus lhes conceda sabedoria para 
compor e executar suas melodias. 2) Ore para que pessoas se 
entreguem a Cristo como resultado de alguma melodia que 
toque seu coração. encerre o momento de oração conduzindo 
a todos para cantarem a capella o hino “eu te amo, Oh Deus”!

TESTEMUNHO
muitos anos atrás, um pobre mendigo ficava numa extremi-

dade da Ponte de Londres, arranhando um velho violino, numa 
inútil tentativa de conseguir esmolas dos pedestres. mas ninguém 
parava, nem ouvia, e o coitado ficou tremendamente desanimado... 
Certa vez um estranho, bem vestido, passou por ele e de repen-
te parou. voltou-se e escutou o velhinho, cujo olhar fatigado e 
anelante buscava na face do estranho um vestígio de caridade. 
mas, em vez de dar a esperada moeda, o homem pediu o violi-
no, com o intuito de ajudar tocando. De boa vontade, os dedos 
rígidos e dormentes passaram o velho instrumento. as novas 
mãos o afinaram e começaram a tocar uma suave e melancólica 
melodia. Os pedestres pararam para escutar. Pela rude face de 
um homem rolou uma lágrima, e ele depositou uma moeda no 
chapéu encardido. assim, um a um os pedestres foram parando 
naquele local até formar-se uma grande multidão, que atrapalhou 
o trânsito enquanto moedas de prata e de cobre acumulavam-se 
aos pés do mendigo. Do antigo violino foram arrancadas melodias 
cada vez mais lindas e comoventes. e de boca em boca se ouvia 
o murmúrio: “É a mão do mestre! É Paganini que está tocando 
o velho violino do mendigo!” 

O violino representa a nossa vida... quem está tocando você? 
Deus ou satanás? O mestre ou o mendigo? que tipo de melo-
dia sua vida tem representado? uma linda sinfonia de louvor 
e testemunho, ou meras notas dissonantes e desencontradas?

MENSAGEM
gênesis 15 – O Cântico de moisés após a libertação do 

egito e a passagem do mar vermelho. abordar a música como 
adoração e gratidão por liberdade.

ii Crônicas 5:13-14 – Depois do louvor de israel, a glória 
de Deus encheu o templo de maneira visível a todos. abordar 
a música como forma de exaltar o nome de Deus nos aproxi-
mando de sua glória.

atos 16:25-26 – Paulo e silas cantam na prisão e acontece 
um terremoto que sacode os alicerces da prisão e abre todas as 
portas. abordar a música como instrumento de batalha con-
tra o mal. quando louvamos a Deus movemos o céu à terra!

ESPÍRITO DE PROFECIA
Mensagem aos Jovens, pág. 291:
“A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões 

quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música mui-
tas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna 
um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente 
empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a er-
guer os pensamentos a coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a 
alma.  Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, 
suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus 
ordena a Seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos 
meios há mais eficazes para fixar Suas palavras na memória do 
que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. 
Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas; poder 
para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover 
a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, 
os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço.”

Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 457:
“A música deve ter beleza, emoção e poder. Ergam-se as 

vozes em hinos de louvor e devoção. Chamai em vosso auxílio, 
se possível, a música instrumental, e deixai ascender a Deus 
a gloriosa harmonia, em oferta aceitável.”

MÃO NA MASSA
Louvor: O momento de louvor deve ser um dos mais es-

peciais deste culto jovem. É importante incluir alguns hinos 
durante o programa. se possível, inclua vários jovens para mi-
nistrarem o louvor acompanhados por um grupo instrumental 
devidamente ensaiado.

Testemunho: O testemunho deste culto é uma história 
que pode ser usada com várias aplicações. Desde o começo, 
procure deixar claro para a congregação que nós somos os 
instrumentos de Deus. nossas escolhas, pensamentos e ações 
determinarão se estamos ou não deixando Deus extrair de 
nossa vida belas melodias. também é possível que uma pessoa 
de sua igreja tenha uma experiência especial com a música, 
use esse momento.

Oração Intercessora: Durante cada oração, coloque uma 
música instrumental bem baixinha para propiciar um clima 
de adoração mais agradável. após a oração principal, conduza 
a igreja no louvor a capella do hino “eu te amo oh Deus”. não 
precisa anunciar este hino, apenas comece a cantar de forma 
bem calma após o término da oração e a igreja lhe acompanhará.

Mensagem: você pode usar qualquer dos três temas su-
geridos nas passagens bíblicas para a mensagem. explore a 
história que você escolher. traga lições para os nossos dias. 
Faça a igreja imaginar que o mesmo que ocorreu no passado 
também pode ocorrer agora se fizermos um sábio uso da mú-
sica e se nossa vida estiver nas mãos de Deus. toque sua vida 
no ritmo e sinfonia do céu!
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[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Jonatas Rosa

UMA VIDA
EM SUAS 
MÃOS!

“O senhor perguntou 
a moisés: O que tens em 
tuas mãos?”  Êxodo 4:2.

LoUvor
Mensageiro (CD Jovem 2006)
Vaso de Honra ( CD Jovem 1999)
Brilhar por Ti ( CD Jovem 2003)
Mãos (HA 324)

ORAÇÃO INTERCESSORA
uma BOLa De basquete em minhas mãos vale alguns reais, 
nas mãos de michael Jordan vale milhões. Depende das mãos 
que seguram. uma bola de vôlei em minhas mãos pode virar um 
joguinho entre amigos, nas mãos do Bernardinho tornam-se 
medalhas de ouro. uma raquete de tênis, em minhas mãos é 
apenas diversão, na mão do guga o levou ao primeiro lugar no 
mundo. Faça uma dinâmica onde a pessoa possa escrever algo 
que Deus pode usar através de suas mãos para testemunhar. 
em seguida, cada um orará em favor daquilo que escreveu. 

TESTEMUNHO
Devon Franklin, que é vice-presidente da Columbia Pictures, 

explicou detalhadamente como funciona a guarda do sábado 
no programa de entrevista americano mais famoso, com a 
apresentadora Ophra. ele falou sobre sua experiência pessoal 
e sua infância, e do aprendizado cristão que recebeu. Ophra 
se mostrou surpresa com o testemunho do jovem e admitiu 
que pouco conhecia acerca do ensinamento bíblico sobre o 
sábado. O sábado bíblico é confirmado em vários textos do 
antigo e do novo testamentos e, conforme gênesis 2:1-3, 
foi separado e abençoado por Deus para o descanso das ati-
vidades rotineiras e aproximação maior com Deus e com as 
pessoas. É observado no mundo inteiro por judeus e por mais 
de 19 milhões de adventistas. esta entrevista está disponível 
em  http://www.youtube.com/watch?v=ewon8-Hz7xo  já com 
legendas. a entrevista ocorreu há alguns meses em progra-
ma apresentado pela famosa Oprah Winfrey chamado super 
soul sunday. Franklin mostrou que através de seu trabalho e a 
guarda do sábado ele pode mostrar Jesus para outras pessoas. 
e você, o que tem feito em sua vida que testemunhe sua fé?

MENSAGEM
Usar as coisas cotidianas: história de Dorcas que usava a 

costura para pregar o evangelho.
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UMA VIDA
EM SUAS 
MÃOS!

“O senhor perguntou 
a moisés: O que tens em 

tuas mãos?”  Êxodo 4:2.

LoUvor
Mensageiro (CD Jovem 2006)
Vaso de Honra ( CD Jovem 1999)
Brilhar por Ti ( CD Jovem 2003)
Mãos (HA 324)

ORAÇÃO INTERCESSORA
uma BOLa De basquete em minhas mãos vale alguns reais, 
nas mãos de michael Jordan vale milhões. Depende das mãos 
que seguram. uma bola de vôlei em minhas mãos pode virar um 
joguinho entre amigos, nas mãos do Bernardinho tornam-se 
medalhas de ouro. uma raquete de tênis, em minhas mãos é 
apenas diversão, na mão do guga o levou ao primeiro lugar no 
mundo. Faça uma dinâmica onde a pessoa possa escrever algo 
que Deus pode usar através de suas mãos para testemunhar. 
em seguida, cada um orará em favor daquilo que escreveu. 

TESTEMUNHO
Devon Franklin, que é vice-presidente da Columbia Pictures, 

explicou detalhadamente como funciona a guarda do sábado 
no programa de entrevista americano mais famoso, com a 
apresentadora Ophra. ele falou sobre sua experiência pessoal 
e sua infância, e do aprendizado cristão que recebeu. Ophra 
se mostrou surpresa com o testemunho do jovem e admitiu 
que pouco conhecia acerca do ensinamento bíblico sobre o 
sábado. O sábado bíblico é confirmado em vários textos do 
antigo e do novo testamentos e, conforme gênesis 2:1-3, 
foi separado e abençoado por Deus para o descanso das ati-
vidades rotineiras e aproximação maior com Deus e com as 
pessoas. É observado no mundo inteiro por judeus e por mais 
de 19 milhões de adventistas. esta entrevista está disponível 
em  http://www.youtube.com/watch?v=ewon8-Hz7xo  já com 
legendas. a entrevista ocorreu há alguns meses em progra-
ma apresentado pela famosa Oprah Winfrey chamado super 
soul sunday. Franklin mostrou que através de seu trabalho e a 
guarda do sábado ele pode mostrar Jesus para outras pessoas. 
e você, o que tem feito em sua vida que testemunhe sua fé?

MENSAGEM
Usar as coisas cotidianas: história de Dorcas que usava a 

costura para pregar o evangelho.

O lanchinho do menino: usar a alimentação como forma de 
pregar o evangelho - oferecendo um pão caseiro ou ensinando 
alguém sobre vida saudável.

A força de Davi: como o preparo f ísico e juventude de Davi 
o tornaram criativo e destemido ao enfrentar o gigante, e co-
mo os jovens podem usar os recursos que tem, mídias sociais, 
círculos de amizade, entre outros, para pregar o evangelho.

Tudo que fizermos seja para Deus - no trabalho, na escola, 
em casa, nas reuniões sociais em nossos relacionamentos, tudo 
pode ser usado como forma de testemunhar.

MÃO NA MASSA
Louvor: Os hinos desse sábado devem que falar sobre teste-

munho. ao escolher a mensagem musical, avise o músico que 
cante algo nesse tema também. O louvor já deve falar muito 
do tema central do programa.

Testemunho: O testemunho de hoje conta a experiência 
de um jovem cineasta que testemunhou num programa de 
televisão sobre o sábado. você pode usar o testemunho para 
introduzir o tema e depois convidar pessoas que tenham usa-
do métodos diferenciados para pregar a mensagem, tais como 
escrever cartas para presidiários, ir a casa do vizinho orar 
com ele, orar na sala de seu chefe, fazer um pão e oferecê-lo 
a um amigo, entre tantas outra ideias. esse momento precisa 
ser interativo. 

Oração Intercessora: É tão bom orarmos uns pelos outros. 
mas a oração também nos faz refletir em nossa própria vida, 
em nossa própria comunhão. Cada um deve refletir neste Culto 
Jovem em como tem sido útil para a pregação do evangelho, 
e orar por si mesmo.

Mensagem: que tema legal! Fazer com que todos, através 
de seu cotidiano, reflitam em meios e métodos para teste-
munhar. muitos podem nem saber que o que já fazem pode 
ser útil para mostrar Jesus. Faça com que a igreja pense sobre 
isso, e incentive-os a buscar recursos para testemunhar, caso 
já não tenham.
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[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Rafael Souza - Associação Sul 
Paranaense

“Portanto nós também, pois que 
estamos rodeados de uma tão grande 

nuvem de testemunhas, deixemos 
todo o embaraço, e o pecado que 

tão de perto nos rodeia, e corramos 
com paciência a carreira que nos está 

proposta...”Hebreus 12:1.

LoUvor
Pés na terra, olhos no Céu (CD JA 2005)
Vencedor cada dia (CD JA 2007)

ORAÇÃO INTERCESSORA
DiviDa a igreJa em grupos de quatro pessoas e peça que 
orem por jovens/pessoas que estejam recebendo estudos bí-
blicos, mas que estejam enfrentando dificuldades em se  de-
cidir ao lado de Jesus. talvez pessoas que não tenham forças 
suficientes para prosseguir rumo o alvo de alcançar a salvação. 
Pessoas que estão acorrentadas por circunstâncias e influências.

TESTEMUNHO
nelson José havia passado a vida toda envolvido com coisas 

erradas. Desde muito cedo se tornou viciado em bebida alco-
ólica e outros tipos de drogas. Já que seu pai era um alcoóla-
tra, não havia nenhum impedimento para que ele se tornasse 
um também. O tempo foi passando e nelson foi se tornando 
alguém que tinha prazer em usufruir de tudo que o mundo 
oferecia. sua mãe era uma mulher cristã e sempre o aconselhava 
e orava por ele, mas parecia que as orações eram em vão, pois 
ele continuava vivendo aquela vida distante de Deus. agora, 
com 35 anos de idade, nelson havia casado, constituído família, 
mas continuava com as mesmas práticas erradas e sem querer 
ouvir sobre Deus. um dia ao final da tarde saiu para passear a 
cavalo. Durante o passeio, seu cavalo espantou-se com alguma 
coisa e saiu correndo rápida e descontroladamente e o arre-
messou a alguns metros de distância. Durante a queda nelson 
fraturou a perna e ficou deitado à beira da estrada. as pessoas 
que passavam pelo local não o ajudavam, pois imaginavam 
apenas que ele estava bêbado. até que uma jovem percebeu a 
situação e pediu ajuda. ele foi levado ao hospital, passou por 
uma intervenção cirúrgica e enviado para recuperar-se em 
casa. Certo dia, nelson recebeu a visita de alguns jovens que 
estavam realizando a missão Calebe em seu bairro. na ocasião 
ele apresentou o desejo de participar da programação, mas teria 
dificuldade com a locomoção. Prontamente aqueles jovens se 
comprometeram a ajudá-lo. após uma série de estudos bíbli-
cos ele resolveu abandonar tudo aquilo que o prejudicava e 
aceitar Jesus como seu salvador. quando foi batizado, nelson 
testemunhou a muitos jovens que é possível ser um vencedor 
e vencer o pecado e a tentação com o poder de Deus.

MENSAGEM
Perceber que, como cristãos, estamos rodeados com “grande 

nuvem de testemunhas” pelo fato de termos sido chamados 
das trevas para a luz (i Pedro 2:9). Portanto, devemos deixar 
todo tipo de embaraço ou vestígios do pecado em nossas vidas.

Perseverar na caminhada rumo às mansões celestiais olhan-
do firmemente para Jesus (Hebreus 12:2) que suportou a cruz 
para que tivéssemos vida, e vida em abundância. 

FUGINDO DO 
EMBARAÇO
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“Portanto nós também, pois que 
estamos rodeados de uma tão grande 

nuvem de testemunhas, deixemos 
todo o embaraço, e o pecado que 

tão de perto nos rodeia, e corramos 
com paciência a carreira que nos está 

proposta...”Hebreus 12:1.

LoUvor
Pés na terra, olhos no Céu (CD JA 2005)
Vencedor cada dia (CD JA 2007)

ORAÇÃO INTERCESSORA
DiviDa a igreJa em grupos de quatro pessoas e peça que 
orem por jovens/pessoas que estejam recebendo estudos bí-
blicos, mas que estejam enfrentando dificuldades em se  de-
cidir ao lado de Jesus. talvez pessoas que não tenham forças 
suficientes para prosseguir rumo o alvo de alcançar a salvação. 
Pessoas que estão acorrentadas por circunstâncias e influências.

TESTEMUNHO
nelson José havia passado a vida toda envolvido com coisas 

erradas. Desde muito cedo se tornou viciado em bebida alco-
ólica e outros tipos de drogas. Já que seu pai era um alcoóla-
tra, não havia nenhum impedimento para que ele se tornasse 
um também. O tempo foi passando e nelson foi se tornando 
alguém que tinha prazer em usufruir de tudo que o mundo 
oferecia. sua mãe era uma mulher cristã e sempre o aconselhava 
e orava por ele, mas parecia que as orações eram em vão, pois 
ele continuava vivendo aquela vida distante de Deus. agora, 
com 35 anos de idade, nelson havia casado, constituído família, 
mas continuava com as mesmas práticas erradas e sem querer 
ouvir sobre Deus. um dia ao final da tarde saiu para passear a 
cavalo. Durante o passeio, seu cavalo espantou-se com alguma 
coisa e saiu correndo rápida e descontroladamente e o arre-
messou a alguns metros de distância. Durante a queda nelson 
fraturou a perna e ficou deitado à beira da estrada. as pessoas 
que passavam pelo local não o ajudavam, pois imaginavam 
apenas que ele estava bêbado. até que uma jovem percebeu a 
situação e pediu ajuda. ele foi levado ao hospital, passou por 
uma intervenção cirúrgica e enviado para recuperar-se em 
casa. Certo dia, nelson recebeu a visita de alguns jovens que 
estavam realizando a missão Calebe em seu bairro. na ocasião 
ele apresentou o desejo de participar da programação, mas teria 
dificuldade com a locomoção. Prontamente aqueles jovens se 
comprometeram a ajudá-lo. após uma série de estudos bíbli-
cos ele resolveu abandonar tudo aquilo que o prejudicava e 
aceitar Jesus como seu salvador. quando foi batizado, nelson 
testemunhou a muitos jovens que é possível ser um vencedor 
e vencer o pecado e a tentação com o poder de Deus.

MENSAGEM
Perceber que, como cristãos, estamos rodeados com “grande 

nuvem de testemunhas” pelo fato de termos sido chamados 
das trevas para a luz (i Pedro 2:9). Portanto, devemos deixar 
todo tipo de embaraço ou vestígios do pecado em nossas vidas.

Perseverar na caminhada rumo às mansões celestiais olhan-
do firmemente para Jesus (Hebreus 12:2) que suportou a cruz 
para que tivéssemos vida, e vida em abundância. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
Mensagens ao Jovens, pág. 45
“no aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial per-

severar em fazer bem. Desejo impressionar nossa juventude 
com a importância da perseverança e da energia na obra da 
formação do caráter. É preciso, desde os primeiros anos, te-
cer no caráter princípios de rigorosa integridade, a fim de a 
juventude poder alcançar a mais alta norma de varonilidade 
e feminilidade. Devem sempre conservar diante dos olhos o 
fato de que foram comprados por preço, e glorificar a Deus 
no corpo e no espírito, que Lhe pertencem.”

The Signs of the Times, 4 de março de 1880. 
“O exemplo de Cristo mostra que nossa única esperança 

de vitória está na contínua resistência aos ataques de satanás. 
aquele que triunfou sobre o adversário das almas, no confli-
to das tentações, compreende o poder de satanás sobre o ser 
humano e o venceu em nosso favor. Como vencedor, deu-nos 
ele a vantagem de sua vitória, a fim de que, em nossos esfor-
ços para resistir às tentações de satanás, possamos unir nossa 
fraqueza à sua força, nossa indignidade aos seus méritos. e 
amparados por seu paciente poder sob a força da tentação, 
podemos resistir em seu nome todo-poderoso, e vencer co-
mo ele venceu.” 

MÃO NA MASSA
Louvor: O momento de adoração através do louvor deve 

ser envolvente. escolha, se possíve,l quatro jovens que possam 
dirigir esta parte do culto de maneira alegre e motivadora, le-
vando a igreja a fazer do cântico uma oração cantada.

Testemunho: O testemunho apresentado aqui fala da expe-
riência de um jovem que vivia recebendo a influência negativa 
do mundo em sua vida e que não dava espaço para Deus. Pelo 
fato de ter se acidentado precisou ficar em casa para recuperar-
-se e foi visitado por um grupo de jovens calebes, participou 
de um evangelismo público e foi batizado. seria interessante 
fazer este momento em forma de entrevista, e pode haver em 
sua igreja uma história parecida, ou que exemplifique melhor 
o tema. então, dedique esse espaço para essa pessoa.

Oração Intercessora: Deve ser um momento solene e 
participativo, o ideal é que após as orações em grupo seja fei-
ta uma oração geral com alguém que tenha sido comunicada 
previamente.

Mensagem: este é o momento para falar sobre a importân-
cia de darmos um bom testemunho entendendo que estamos 
rodeados por um grande grupo de pessoas todos os dias, e 
ajudar os participantes do culto a permanecerem firmes na fé e 
nos propósitos de Deus. nossa vida pode ser um embaraço de 
acontecimentos, mas o desenrolar de tudo é o nosso diferencial.

FUGINDO DO 
EMBARAÇO
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[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Thiago Maillo - Missão Ocidental 
Sul-Rio-Grandense

ADÃO E EVA - 
CULPADOS?

“Porque o salário do pecado é 
a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus, nosso senhor”. romanos 6:23 

LoUvor
Tu és o meu Deus (CD JA 2009) 
É prazer servir a Cristo (CD 2014)
Esconderijo (DVD Salmos)

TESTEMUNHO
naquela manhã cinzenta, Joaquim estava com o coração 

apertado, amargurado. Durante muitos anos Joaquim havia 
convivido e andado com alguns amigos que o conduziram ao 
uso de drogas e entorpecentes. agora julgava-se sem solução, 
sem luz no final do túnel, sem esperança para viver. Os amigos 
de Joaquim se reuniam em praças, construções inacabadas e até 
mesmo em suas casas para usarem drogas. Pouco a pouco, o 
uso das drogas se tornou cada vez mais necessário e o dinheiro 
parecia cada vez menor para adquirir a droga. não demorou 
muito para que Joaquim e seus amigos começassem a vender 
alguns eletrônicos de suas casas. Fugindo da polícia, com ver-
gonha das pessoas, sabendo que sua família conhecia o fato de 
ele ter se transformado em um bandido, isso mexia muito com 
Joaquim. ele estava num grande problema; numa enorme con-
fusão mental. no dia anterior ele havia usado a droga. Passou 
muito mal, e ao invés de ir ao centro da cidade para praticar 
seus roubos, resolveu voltar para casa. O plano era  arranjar di-
nheiro para pagar o traficante. Deitado em seu quarto, Joaquim 
começou a ouvir uma voz masculina que parecia vir da casa de 
sua vizinha. esta voz chamou a atenção dele; era tão agradável 
que ele se aproximou do muro para ouvir melhor. a voz falava 
com calma, com amor e dizia que muitas vezes erramos, uma, 
duas, três vezes, mas isso não é motivo para errarmos ainda 
mais. isso chamava a atenção dele. Depois de um bom tempo a 
voz fez uma oração pedindo perdão a Deus e poder para deixar 
de falhar. Ouvindo estas palavras, Joaquim acreditou que não 
precisava mais fazer esse mal. quando voltou para o seu quarto 
e se trancou, decidido a não roubar, começou a se inquietar, a 
pensar como faria para pagar os traficantes. ele sabia de muitas 
pessoas que não levaram dinheiro para pagar as dívidas com o 
tráfico e acabaram pagando com a própria vida. Procurou, em 
sua casa, alguma coisa para vender, mas não encontrou nada, o 
que aumentou seu desespero. estava quase saindo para roubar 
algo na rua, quando pensou na voz que havia falado e lembrou-
-se ainda da oração e da vontade de não roubar mais. sem saber 
o que fazer, Joaquim, levantou seus braços para o céus e disse: 
“eu não vou roubar”. Ficando em casa, a tarde passou, a noite 
chegou e o medo aumentou. sem ter pagado, ele sabia que iriam 
atrás dele. na madrugada, tremendo de medo, extremamente 
perturbado, não conseguiu dormir. seus pais acordaram, no-
taram a inquietude de Joaquim e lhe perguntaram o que havia 
acontecido. Contou a seus pais toda a verdade, e o seu medo de 
agora perder sua vida. seus pai, com os olhos molhados pelas 
lágrimas, o abraçou e chorando disse: - Ontem quando vinha 
para casa, me abordaram dizendo que você não tinha pago a 
droga. Filho não se desespere, eu já paguei por você. 

MENSAGEM
Crie um cenário para o julgamento de adão e eva. Os jovens 

ficam assentados como em um júri popular. Peça que alguém 
explique em breves momentos que neste dia eles participarão 

ORAÇÃO 
INTERCESSORA

Organize um mOmentO de oração a 
fim de orar por todos os que já sofreram, estão 

sofrendo e sofrerão com o conflito de não querer 
mais praticar ações erradas. Ore ainda por aqueles 

que já erraram muito e que agora estão sofrendo as 
consequências. Por fim, ore para que todos confiem 

no poder de Deus para resgatar e restaurar do pecado.
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ADÃO E EVA - 
CULPADOS?

“Porque o salário do pecado é 
a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus, nosso senhor”. romanos 6:23 

TESTEMUNHO
naquela manhã cinzenta, Joaquim estava com o coração 

apertado, amargurado. Durante muitos anos Joaquim havia 
convivido e andado com alguns amigos que o conduziram ao 
uso de drogas e entorpecentes. agora julgava-se sem solução, 
sem luz no final do túnel, sem esperança para viver. Os amigos 
de Joaquim se reuniam em praças, construções inacabadas e até 
mesmo em suas casas para usarem drogas. Pouco a pouco, o 
uso das drogas se tornou cada vez mais necessário e o dinheiro 
parecia cada vez menor para adquirir a droga. não demorou 
muito para que Joaquim e seus amigos começassem a vender 
alguns eletrônicos de suas casas. Fugindo da polícia, com ver-
gonha das pessoas, sabendo que sua família conhecia o fato de 
ele ter se transformado em um bandido, isso mexia muito com 
Joaquim. ele estava num grande problema; numa enorme con-
fusão mental. no dia anterior ele havia usado a droga. Passou 
muito mal, e ao invés de ir ao centro da cidade para praticar 
seus roubos, resolveu voltar para casa. O plano era  arranjar di-
nheiro para pagar o traficante. Deitado em seu quarto, Joaquim 
começou a ouvir uma voz masculina que parecia vir da casa de 
sua vizinha. esta voz chamou a atenção dele; era tão agradável 
que ele se aproximou do muro para ouvir melhor. a voz falava 
com calma, com amor e dizia que muitas vezes erramos, uma, 
duas, três vezes, mas isso não é motivo para errarmos ainda 
mais. isso chamava a atenção dele. Depois de um bom tempo a 
voz fez uma oração pedindo perdão a Deus e poder para deixar 
de falhar. Ouvindo estas palavras, Joaquim acreditou que não 
precisava mais fazer esse mal. quando voltou para o seu quarto 
e se trancou, decidido a não roubar, começou a se inquietar, a 
pensar como faria para pagar os traficantes. ele sabia de muitas 
pessoas que não levaram dinheiro para pagar as dívidas com o 
tráfico e acabaram pagando com a própria vida. Procurou, em 
sua casa, alguma coisa para vender, mas não encontrou nada, o 
que aumentou seu desespero. estava quase saindo para roubar 
algo na rua, quando pensou na voz que havia falado e lembrou-
-se ainda da oração e da vontade de não roubar mais. sem saber 
o que fazer, Joaquim, levantou seus braços para o céus e disse: 
“eu não vou roubar”. Ficando em casa, a tarde passou, a noite 
chegou e o medo aumentou. sem ter pagado, ele sabia que iriam 
atrás dele. na madrugada, tremendo de medo, extremamente 
perturbado, não conseguiu dormir. seus pais acordaram, no-
taram a inquietude de Joaquim e lhe perguntaram o que havia 
acontecido. Contou a seus pais toda a verdade, e o seu medo de 
agora perder sua vida. seus pai, com os olhos molhados pelas 
lágrimas, o abraçou e chorando disse: - Ontem quando vinha 
para casa, me abordaram dizendo que você não tinha pago a 
droga. Filho não se desespere, eu já paguei por você. 

MENSAGEM
Crie um cenário para o julgamento de adão e eva. Os jovens 

ficam assentados como em um júri popular. Peça que alguém 
explique em breves momentos que neste dia eles participarão 

de um julgamento onde eles serão os próprios jurados. Por 
fim, peça que todos fiquem em pé para que o juiz entre. O juiz 
entra, realiza uma oração e pede que o promotor entre. após 
a entrada do promotor, solicite que os réus entrem com seus 
respectivos advogados. O juiz pede à promotoria que apresente 
a acusação. esta apresentará que a lei foi quebrada e, portanto, 
deverão colher as consequências de suas ações. após a acusa-
ção, os advogados de defesa apresentam seus argumentos para 
defender seus clientes. no próximo momento, dê uma réplica 
à promotoria e outra resposta à defensoria. tendo terminado 
a acusação e a defesa, pergunte ao júri quais as opiniões deles 
sobre o que foi argumentado. em conclusão, o juiz dirá que 
de fato adão e eva erraram e pecaram e por isso deveriam 
pagar o salário do pecado, da mesma forma como todos nós 
pecamos e merecemos o mesmo salário, mas Deus resolveu 
pagar esse alto preço.

MÃO NA MASSA
Louvor: O momento de louvor serve para conduzir os 

participantes a temática que será abordada. Os hinos escolhi-
dos, primeiramente, o hino “tu és o meu Deus”, aponta que 
o senhor é o nosso Deus, ou seja, temos um Deus. Logo em 
seguida, o hino “É prazer servir a Cristo”, onde contamos esta 
mensagem: é prazer servir a Cristo, é prazerosa a vida cristã. 
Por fim, cantemos o hino “esconderijo” o qual revela que aquele 
que habita com Deus estará seguro.

Testemunho: O exemplo utilizado aqui foi de um caso de 
pecado e consequências, onde o que deve de verdade acaba 
não pagando a dívida, pois seu pai que o ama muito pagou por 
ele. assim também é conosco e nosso Pai celestial, ele pode 
quitar a nossa dívida. se em sua comunidade há uma história 
de alguém que intercedeu de maneira bem significativa na vida 
de outro, dê prioridade para essa pessoa falar.

Oração Intercessora: a oração é tão importante quanto 
qualquer outra parte do programa. Lembre-se de orar pelas 
pessoas relacionadas ao tema da semana, que sofrem por 
quererem fazer o bem e tentam se libertar de atos errôneos. 

Mensagem: esta parte deve ser planejada, ensaiada. Cha-
me 6 pessoas para contracenarem. Distribua-os da seguinte 
maneira:

1 – adão; 2 – eva; 3 – advogado de adão; 4 – advogado 
de eva; 5 – Promotor; 6 – Juiz;

O promotor deverá reunir informações, com base na Bíblia 
para afirmar que adão e eva são culpados. Os advogados, de 
igual modo, deverão apresentar e pesquisar as razões e moti-
vos dos erros, a fim de tentarem justificar a falha deles. O juiz 
deverá conduzir o julgamento, dizendo quem terá a palavra, 
e por fim dará o veredicto.

se necessário, peça ajuda aos anciãos ou ao pastor para 
elaborarem os argumentos. tente organizar uma vestimenta 
no estilo de julgamento, como togas pretas. estas togas podem 
ser usadas pelos advogados, promotor, e juiz. use todos os 
recursos e materiais para criar realidade na cena.

ORAÇÃO 
INTERCESSORA

Organize um mOmentO de oração a 
fim de orar por todos os que já sofreram, estão 

sofrendo e sofrerão com o conflito de não querer 
mais praticar ações erradas. Ore ainda por aqueles 

que já erraram muito e que agora estão sofrendo as 
consequências. Por fim, ore para que todos confiem 

no poder de Deus para resgatar e restaurar do pecado.
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[ Culto 9 ]
Autor: Pr. Aryel Marques de Paula - Missão 
Oeste Paranaense ATEUS 

VIRTUAIS

“... Portas adentro, em minha casa, terei 
coração sincero. não porei coisa injusta 

diante de meus olhos, aborreço o proceder 
dos que se desviam, nada disto me pegará. 

Longe de mim o coração perverso; não 
quero conhecer o mal” -  salmo 101: 2-4.

LoUvor
Fiel a toda prova (CD Jovem 2005)
Inteiramente fiel (CD Jovem 2007)
Vivo por Jesus (CD Jovem 2008)
Vem Espírito Santo (CD Jovem 2013)

ORAÇÃO INTERCESSORA
entregue pOsT IT (bloquinho de papel com adesivo 
de fácil remoção no verso) e peça que cada pessoa escolha 
três amigos do facebook para colocar o nome no papel. 
Depois, os post its serão colocados num mural, e faz-se 
uma oração. no final, desafie os membros a entrarem 
em contato com esses amigos e contar que estão orando 
por eles.

TESTEMUNHO
em 2006 o psiquiatra e comunicador Jairo Bouer realizou 

uma pesquisa com jovens e adolescentes de todo o país. O 
estudo foi chamado Este Jovem Brasileiro. a pesquisa aponta 
para uma tendência dos jovens a terem uma vida dupla. Fo-
ram entrevistados 6500 Jovens da 8a série ao final do ensino 
médio, de 54 escolas Particulares em 17 estados do Brasil. 
noventa por cento dos jovens afirmavam ser honestos, mas 
ao serem questionados sobre atitudes práticas suas respostas 
contradiziam isto. “Há um claro desencontro entre a forma 
como os jovens se enxergam e a maneira como se comportam. 
Ou seja, o valor que eles têm de si mesmo, muitas vezes, não 
combina com muitas de suas atitudes. eles são contra a vio-
lência, mas já bateram em alguém. Consideram-se honestos, 
mas negociam com cambistas” diz Jairo Bouer, coordenador 
da pesquisa. miriam Luz é membro da igreja central de Brasília 
e tem o hábito de enviar hinos e mensagens cristãs em sua 
página do facebook. sempre posta versos bíblicos e reflexões 
religiosas. Certa vez, uma pessoa lhe escreveu agradecendo as 
mensagens que ela enviava, e informou que a repetição de tal 
atitude a fez refletir sobre sua vida cristã e se interessar nova-
mente pela igreja. as redes sociais também podem ser usadas 
em favor do bem. O que você tem postado em sua página?
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ATEUS 
VIRTUAIS

“... Portas adentro, em minha casa, terei 
coração sincero. não porei coisa injusta 

diante de meus olhos, aborreço o proceder 
dos que se desviam, nada disto me pegará. 

Longe de mim o coração perverso; não 
quero conhecer o mal” -  salmo 101: 2-4.

ORAÇÃO INTERCESSORA
entregue pOsT IT (bloquinho de papel com adesivo 
de fácil remoção no verso) e peça que cada pessoa escolha 
três amigos do facebook para colocar o nome no papel. 
Depois, os post its serão colocados num mural, e faz-se 
uma oração. no final, desafie os membros a entrarem 
em contato com esses amigos e contar que estão orando 
por eles.

TESTEMUNHO
em 2006 o psiquiatra e comunicador Jairo Bouer realizou 

uma pesquisa com jovens e adolescentes de todo o país. O 
estudo foi chamado Este Jovem Brasileiro. a pesquisa aponta 
para uma tendência dos jovens a terem uma vida dupla. Fo-
ram entrevistados 6500 Jovens da 8a série ao final do ensino 
médio, de 54 escolas Particulares em 17 estados do Brasil. 
noventa por cento dos jovens afirmavam ser honestos, mas 
ao serem questionados sobre atitudes práticas suas respostas 
contradiziam isto. “Há um claro desencontro entre a forma 
como os jovens se enxergam e a maneira como se comportam. 
Ou seja, o valor que eles têm de si mesmo, muitas vezes, não 
combina com muitas de suas atitudes. eles são contra a vio-
lência, mas já bateram em alguém. Consideram-se honestos, 
mas negociam com cambistas” diz Jairo Bouer, coordenador 
da pesquisa. miriam Luz é membro da igreja central de Brasília 
e tem o hábito de enviar hinos e mensagens cristãs em sua 
página do facebook. sempre posta versos bíblicos e reflexões 
religiosas. Certa vez, uma pessoa lhe escreveu agradecendo as 
mensagens que ela enviava, e informou que a repetição de tal 
atitude a fez refletir sobre sua vida cristã e se interessar nova-
mente pela igreja. as redes sociais também podem ser usadas 
em favor do bem. O que você tem postado em sua página?

MENSAGEM
O surgimento de ateus virtuais é um conceito interessante. Pes-

soas cristãs na vida real, respeitosos e frequentes aos cultos, mas 
que por suas atitudes parecem ateus na internet e redes sociais. 
não nos surpreende a hipocrisia e situação moral atual do nosso 
mundo. isto é profetizado em ii timóteo 3:1 a 9. mas o triste é 
pensar que às vezes um jovem que aparentemente é fiel a Deus tem 
outra personalidade no mundo virtual. algo que seria importante 
para cada usuário na net é perguntar-se: meu perfil, meu e-mail, 
meu blog mostra quem eu sou realmente? as pessoas percebem 
que entraram em contato com alguém que é cristão? que está se 
preparando para a volta de Jesus? 

Para pensar: um lobo pode querer parecer ovelha, mas uma 
ovelha certamente não terá o desejo de se parecer com um lobo. 
O inimigo já aprendeu a usar a ferramenta internet de forma inten-
sa. nós, como igreja, ainda não estamos aproveitando na plenitude 
esta importante porta que Deus permitiu que fosse aberta. uma 
brincadeira que tem corrido no facebook é desafiar alguém para ler 
um texto bíblico em público. É uma boa iniciativa. mas, talvez, o que 
precisamos seja pessoas lendo a Bíblia em secreto e demonstrando 
a diferença que ela tem feito em sua vida em público! no salmo 101, 
Davi nos convida a ter uma conduta única e pura. Dentro e fora de 
casa. em público ou em secreto. 

MÃO NA MASSA
Louvor: O chamado de hoje é para sermos cristãos em todos 

os aspectos, incluindo em nossos perfis virtuais. escolha músicas 
que falem sobre fidelidade a qualquer preço, e com certeza o louvor 
será uma bela introdução para o tema desse sábado.

Testemunho: atualmente as redes sociais tem tido muita força 
na evangelização também. se você conhece alguém que conheceu 
a Bíblia ou a igreja através das redes sociais ou de uma pessoa que 
fez esse trabalho virtualmente, dedique esse espaço para entrevis-
tá-la. Há um vídeo interessante também que pode ser assistido 
quanto ao rápido crescimento dessa área, em  www.youtube.com/
watch?v=yqs8Dv_mBfq 

Oração Intercessora: a maioria das pessoas hoje possui uma página 
ou tem um perfil nas redes sociais. Porque não usarmos esses contatos 
para a oração? Ou por que não usarmos esse recurso para deixar uma 
mensagem de incentivo espiritual para alguém? use sua criatividade 
neste sábado, afinal, você não tem um perfil como esses?

Mensagem: este assunto é bem moderno, e precisa de um orador 
cristão e bem informado, atualizado e conhecedor desse mundo virtual. 
você tem tudo para ter um programa de conteúdo e interessante. suge-
rimos uma dinâmica para a aplicação final. escolha três pessoas e deixe 
que cada uma conte um testemunho, sendo combinado anteriormente 
que uma história será inventada, ou seja, falsa. Depois de ouvi-las, avise 
a igreja que uma delas não é verdadeira, e deixe que elejam o testemu-
nho falso. Claro que vocês contarão algo que pareça com verdade, e 
confundindo a igreja exemplifique: quando alguém afirma ser cristão e 
age de forma contrária, ele coloca todos os cristãos em dúvida. assim 
também é na vida pública. seja cristão também na internet!
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[ Culto 10 ]
Autora: Priscila Xavier, 
secretária MJ

ESCOLHENDO O 
PRESENTE!

 “ao entrarem, viram o menino com 
maria, sua mãe, e, prostrando-se, 

o adoraram. então abriram os seus 
tesouros e lhe deram presentes: ouro, 

incenso e mirra” -  mateus 2:11.

LoUvor
Num berço de palha (HA 50)
Surgem anjos proclamando (HA 49)
Que te darei meu Mestre (HA 243)
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ESCOLHENDO O 
PRESENTE!

 “ao entrarem, viram o menino com 
maria, sua mãe, e, prostrando-se, 

o adoraram. então abriram os seus 
tesouros e lhe deram presentes: ouro, 

incenso e mirra” -  mateus 2:11.

ORAÇÃO INTERCESSORA
neste PerÍODO É comum a prática de amigo 
secreto. Promova, um sábado antes, o “amigo 
Jovem”. Cada pessoa deverá pegar um nome e 
orar por ele durante a semana. no Culto Jovem 
deste dia poderá ser feita a revelação. não há 
necessidade de troca de presentes, talvez um 
cartão personalizado possa estar à disposição da 
igreja para este amigo. uma oração deve ser feita 
entre os amigos no momento da revelação.

TESTEMUNHO
giovanna é uma menina muito simpática de 

apenas 9 anos. Chegando próximo ao natal, ela 
não sabia o que dar para sua professora de pia-
no, chamada Fanny. Com a ajuda de sua mãe, 
ela resolveu escolher um livro para presenteá-la. 
ao viajar de férias, Fanny sempre levava livros, e 
decidiu levar o que havia ganhado de sua aluna. 
apesar de sua família ser adventista, e ela já ter 
conhecido a igreja em outros momentos, nun-
ca pensou em se tornar membro. quando ela 
recebeu o livro, dedicado e doado com muito 
carinho por sua aluna, teve um interesse a mais 
pela leitura. a professora leu o livro em dois dias 
e voltou com sua vida transformada. Hoje ela é 
adventista e continua sendo a professora de piano 
da giovanna. e você, que tipo de presentes tem 
dado no final de ano? se Jesus nascesse hoje, vo-
cê estaria ao lado do grupo que presenteou Jesus 
em seu nascimento, ou no grupo que o rejeitou? 

MENSAGEM
quando Jesus nasceu havia várias pessoas en-

volvidas, e tiveram reações diferentes. Houve um 
grupo que o recebeu com presentes, e outros que 
tentaram abafar seu nascimento. analise os gru-
pos de pessoas e tente trazer para os dias atuais. 
quem seriam, em nossos dias, os sacerdotes, o 
rei, os magos? Como seria a reação de tal nasci-
mento no século 21?

Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não 
eram tão ignorantes a respeito do nascimento 
de Cristo como se faziam. A notícia da visita dos 
anjos aos pastores fora levada a Jerusalém, mas 
os rabis a tinham recebido como pouco digna de 
atenção. Eles próprios poderiam haver encontra-
do Jesus, e estado preparados para conduzir os 
magos ao lugar em que nascera; ao invés disso, 
porém, foram eles que lhes vieram chamar a aten-
ção para o nascimento do Messias. “Onde está 

Aquele que é nascido Rei dos judeus?” perguntaram; “porque 
vimos a Sua estrela no Oriente, e viemos adorá-Lo.” Mat. 2:2. 

O Rei Herodes com uma autoridade que não ousaram 
desatender, ordenou-lhes que fizessem atenta investigação e 
declarassem o lugar do nascimento do esperado Rei.

Os magos do Oriente eram filósofos. Faziam parte de 
uma grande e influente classe que incluía homens de nobre 
nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua na-
ção. Entre estes se achavam muitos que abusavam da credu-
lidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam 
as indicações da Providência na Natureza, sendo honrados 
por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que 
foram em busca de Jesus.

Os anjos - Com mais profundo e mais terno interesse os 
santos seres do mundo da luz são atraídos para a Terra. Todo 
o mundo se ilumina à presença do Redentor. Sobre as coli-
nas de Belém acha-se reunida inumerável multidão de anjos. 
Esperam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
O Desejado de Todas as Nações, pág. 64
Por meio dos magos, Deus chamara a atenção da nação 

judaica para o nascimento de Seu Filho. Suas indagações em 
Jerusalém, o despertar do interesse popular, e o próprio ciú-
me de Herodes, que forçou a atenção dos sacerdotes e rabis, 
dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias, e 
ao grande acontecimento que acabava de ter lugar.

MÃO NA MASSA
Louvor: Datas especiais pedem músicas específicas. mas, 

como o natal abrange temas de gratidão, amor, bondade, 
procure hinos nessa linha e deixe a igreja participar, o mais 
importante é que a congregação esteja totalmente envolvida 
neste louvor.

Testemunho: aqui temos a história de uma criança que 
ao escolher o presente de natal de sua professora de piano, 
fez uma excelente escolha. mas, se você conhece a história de 
alguém que conheceu a Jesus através de uma programação, 
cantata, ou projetos natalinos, dê preferência para esse teste-
munho pessoal.

Oração Intercessora: O famoso amigo secreto! quantos 
são realizados nesse período do ano. Faça um com sua igreja, 
crie um cartão personalizado do programa, ou compre algumas 
lembranças simples para que os membros troquem no dia da 
revelação. mas, não deixe de focar a oração de uma pessoa 
pela outra, isso é o mais importante.

Mensagem: este tema é delicado, pois a Bíblia não relata 
o dia do nascimento de Jesus. tire proveito da data para as 
coisas espirituais, mas não confunda os assuntos de Deus com 
assuntos mundanos. tente trazer o tema para o que a Bíblia 
realmente relata. Faça um apelo para que a igreja entregue hoje 
a Jesus um presente: sua vida e seu coração.
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