
Tema 1 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

 “E amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Mateus 19:19  

 

LOUVOR 

Ensina a me Servir (CD JA 2003)  

Quando eu Olho pra Você (CD JA 2007) 

Unidos pela Palavra (CD JA 2002) 

 

TESTEMUNHO 

“Mãe, você não queria ter sua filha? O que você fez durante a gravidez, não desejou sua criança?” 

Foram com esses questionamentos inapropriados, feitos por uma médica, que Inês recebeu a notícia de 

que seu bebê tinha síndrome de Down. Após o susto, recolher-se seria o natural. Mas, com seu marido, 

Dêra, ela iniciou, a partir daquele momento, uma luta pela inclusão. “Para mim, minha filha é normal! 

A gente sofre preconceito sim, mas não me importo. São pessoas que precisam amadurecer”, conta o 

pai. “A Aline é uma jovem que precisa de atenção, mas que aos poucos e com muita paciência está 

sendo inserida na sociedade. Lutamos muito, corremos atrás de tratamentos que fizeram com que ela 

se desenvolvesse e se comunicasse melhor. Isso tudo foi muito importante para o amadurecimento 

dela” revela Inês. Dona de um bom humor peculiar, Aline tem sonhos como qualquer outro jovem. No 

trabalho, na sede administrativa da Igreja Adventista, em São José dos Campos, SP, sua 

responsabilidade é montar kits de estudos bíblicos que serão enviados pelo correio. “Aqui eu monto 

estudos bíblicos que vão para a casa de pessoas que desejam conhecer melhor a Bíblia. Sempre que 

posso, escrevo cartinhas que vão juntas na correspondência”, descreve Aline. A garota de 20 anos é 

beneficiada pelo amadurecimento do mercado de trabalho brasileiro para as políticas de inclusão 

social. Segundo a lei nº 8.213/91, as empresas com mais de cem funcionários precisam preencher de 

2% a 5% de seu quadro de servidores com pessoas portadoras de necessidades especiais. De acordo 

com Gilvan Correa, administrador do escritório que contratou a Aline, a inclusão ainda é uma barreira. 

“Quando rompemos essa barreira conseguimos entender alguns fatores importantes. Para o universo 

dela, nós também somos diferentes. As diferenças são minimizadas quando participamos de um grupo 

que aceita as pessoas como são. Isso agrega valores a qualquer empresa”, avalia. Já para Aline, o que 

vale mesmo é viver sem o sentimento de rejeição. Ela não quer ser o resto, muito menos ser mais uma 

em meio à multidão. Trabalha para fazer a diferença, não se importando em ser diferente. “Amo o que 

faço, amo meu trabalho. Tenho amigos, sou sempre bem aceita e quero aceitar a todos também”, 

conclui Aline. 

 

ORAÇÃO INTERCESSORA 

Organize uma oração em prol de pessoas que se sentem excluídas da sociedade, talvez até mesmo da 

igreja, e faça um momento de oração especial por este tema. Porém, a oração deve atingir todos os 

membros, e este é o momento de interceder pelos amigos e membros, e pelos motivos específicos de 

sua igreja neste sábado. Muita oração, muito poder. 

 

MENSAGEM 

Inclusão Étnica: “É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também 

dos gentios, certamente.” Romanos 3:29. 

Inclusão Enfermos: “E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue...” Marcos 5:25. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/29
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/5/25


Inclusão Social: “E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério; 

E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando.” 

João 8:3-4. 

 

ESPÍRITO DE PROFECIA 

A Ciência do Bom Viver, página 26, parágrafo 4 / página 164, parágrafo 3. 

“Conquanto fosse judeu, Jesus Se associava sem reserva com os samaritanos, deitando assim por terra 

os costumes farisaicos de Sua nação. Apesar de seus preconceitos, Ele aceitou a hospitalidade desse 

povo desprezado. Dormia com eles sob seu teto, comia à mesa deles - compartilhando da comida 

preparada e servida por suas mãos - ensinava em suas ruas e tratava-os com a maior bondade e 

cortesia. Enquanto lhes atraía o coração pelos laços de humana simpatia, Sua divina graça levava-lhes 

a salvação que os judeus rejeitavam”.  

“Eram os rejeitados, os publicanos e pecadores, os desprezados pelos povos, que Cristo chamava, e 

por Sua amorável bondade os compelia a aproximar-se dEle. A classe que Ele nunca favorecia era a 

daqueles que ficavam à parte na própria estima, e olhavam os outros de alto para baixo”.  

 

MÃO NA MASSA 

 

Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem focar o tema principal. Escolha mensagens 

relacionadas ao serviço pelo semelhante, amor ao próximo e ao exemplo de Jesus em se relacionar 

igualmente com todos. 

 

Testemunho: O exemplo utilizado aqui foi de um caso de síndrome de down. Porém, a realidade de 

sua igreja pode ser outra, tendo algum membro com outras situações, mas que também sofre com a 

inclusão social. Não se prenda ao testemunho de um down, mas busque em sua comunidade um 

testemunho que faça sua igreja e seus jovens refletirem no tema deste sábado. Existem outras maneiras 

de se mostrar um testemunho, como um vídeo, uma entrevista, um relato pessoal. Esperamos que este 

seja um momento de reflexão e que seus jovens entendam a importância de uma igreja inclusiva. 

 

Oração Intercessora: A oração é tão importante quanto qualquer outra parte do programa. É o 

momento que abrimos o coração e a mente para um contato íntimo com nosso Deus. Prepare este 

momento com muito carinho. Lembre-se de orar pelas pessoas relacionadas ao tema da semana, que 

sofrem com a inclusão social. Orem uns pelos outros, juntos, em duplas, individualmente. A oração 

tem poder! 

 

Mensagem: Esta parte deve ser dirigida por alguém experiente, que fale bem e tenha conhecimentos 

sobre a Bíblia. Citamos três histórias que poderiam ser mencionadas sobre o tema deste sábado, mas o 

convidado pode ter a liberdade de escolher outra história, e fazer uma excelente aplicação também. 

Escolha sempre com cuidado a pessoa que fará a mensagem de seu programa, pois nas mãos dela está 

o esclarecimento principal do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/3-4


Tema 2 

VOCÊ INFLUENCIA OU É INFLUENCIADO? 

 

 “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. Mateus 5:16 

 

LOUVOR 

Brilha em Mim II (CD JA 2009) 

Somos Teus (CD JA 2012) 

Mensageiro (CD JA 2006) 

Jovens de Valor (CD JA 1996)  

 

TESTEMUNHO 

No início de janeiro de 2012, eu e mais 20 jovens fomos para uma Escola de Missões. 

Participamos do Projeto Missão Total, em que jovens dedicam 1 ano de suas vidas para Deus. 

Na cidade para onde fomos enviados, conheci a dona Jardelina, uma senhora de 55 anos que, 

assim que chegamos, prontamente aceitou o estudo bíblico. Ela enfrentava dificuldades muito 

grandes em sua família há aproximadamente 10 anos, pois, a maioria de seus cinco filhos 

eram usuários de drogas e ela fumava desde muito nova. Vivia uma vida muito humilde, e 

quase não teve oportunidades na vida. Quando a conhecemos, ela não tinha mais motivação 

alguma, não sentia vontade de sair de casa, de cuidar de sua saúde, que por sinal já estava bem 

debilitada. Estava muito acima do peso ideal em razão de tantos problemas e não tinha mais 

vontade de viver nem de sorrir. Dedicávamos a ela um tempo maior, e fazíamos o que estava 

ao nosso alcance para ajudá-la, cuidávamos até de sua aparência. Para nossa surpresa, nos 

momentos de despedida, antes de voltarmos para nossas casas, pudemos ouvir seu 

testemunho, e que nosso trabalho tinha feito diferença em sua vida. Ao me despedir da dona 

Jardelina Deus colocou um desejo no meu coração de continuar esse trabalho com ela. Então 

me lembrei de que em Campo Grande-MS, a cidade onde moro, tem o Hospital Adventista do 

Pênfigo (HAP), que contém um Centro de Vida Saudável (CVS), uma clínica de reabilitação 

especializada também no combate ao fumo. Ao ir até lá interceder por ela e após contar sua 

história, o HAP juntamente com o apoio da UCOB, prontamente cederam 2 semanas de 

tratamento para ela, a ASM e AMT também apioaram finaceiramente a ida dela, e no mês de 

abril a dona Jardelina teve uma das maiores oportunidades de sua vida. Ela ficou 2 semanas 

em tratamento contra a obesidade e o fumo, e para honra e glória de Deus a dona Jarda (como 

gosto de chamá-la) se tornou mais uma vez vencedora em Cristo Jesus, pois venceu, após 42 

anos, a luta contra o cigarro, e hoje ela não fuma mais.  
 

ORAÇÃO INTERCESSORA 

A oração deste programa pode ser bem específica. Todo jovem precisa estar bem com Deus para 

conseguir influenciar pessoas. Oremos pela juventude de nossa igreja, para que seja luz no mundo. 

Orem também pelos pais dos jovens, e por toda família, que possam ajudá-los a permanecerem aos pés 

de Jesus e levar outros até Ele. 

 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/16


MENSAGEM 

Pessoas que não souberam exercer boa influência:  

Satanás – Gênesis 3:1-7          Coré – Números 16:3 e 4 

Cefas – Gálatas 2:11-14           Diótrefes: 3 João 9-11 

Himeneu e Fileto: 2 Timóteo 2:16-18 

Pessoas que exerceram maravilhosa influência e que nos servem de exemplo: 

Josué – Josué 24:15                 Noemi – Rute 1:15-18         

Elias – 2 Reis 2:8-14                 Menina cativa – 2 Reis 5:1-4 

 

ESPÍRITO DE PROFECIA 

Mensagens aos Jovens página 29 e página 207. 

O mundo tem o direito de saber justamente o que se pode esperar de todo ser humano 

inteligente. Quem for um conjunto vivo de princípios firmes, decididos e justos, será uma 

influência viva sobre os companheiros; e influenciará os outros pelo seu cristianismo. Muitos 

não discernem nem apreciam quão grande é a influência de cada um para o bem ou para o 

mal. Todo estudante deve compreender que os princípios que adota se tornam uma influência 

viva, a moldar o caráter. O que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, há de amar a Jesus 

e a todos pelos quais Ele morreu; pois Cristo será nele uma fonte de água que salta para a vida 

eterna. Entregar-se-á sem reservas à direção de Cristo.  

Jovens, Deus vos chama a trabalhar, trabalhar para Ele. Operai inteira mudança em vossa 

orientação de vida. Podeis realizar uma obra que os que ministram em palavra e doutrina não 

podem fazer. É-vos possível alcançar uma classe a quem ao pastor não é dado influenciar. 

  

MÃO NA MASSA 

Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem focar o tema principal. Escolha mensagens 

relacionadas ao serviço pelo semelhante, amor ao próximo e ao exemplo de Jesus em se relacionar 

igualmente com todos. 

 

Testemunho: O testemunho de hoje é a história da Larissa Vieira, formada em Design de Interiores, 

estudante de arquitetura, 22 anos. Sabemos que muitos jovens trabalham para Deus individualmente, e 

este sábado é o dia de encontrar uma dessas pessoas, que conseguiram influenciar a vida de alguém e 

mostrar o amor de Jesus. Lembre-se que este testemunho deve fazer com que os demais jovens sintam 

no coração a vontade de influenciar o mundo, e não ser influenciado por ele. 

 

Oração Intercessora: O jovem tem facilidade em ser influenciado ou influenciador. Neste sábado, 

que as orações se voltem para que nossos jovens sejam luz no mundo, e que sua vida fale do amor de 

Jesus em qualquer lugar. Orem para que a influência de Satanás não alcance os jovens de sua igreja, e 

que cada jovem assuma um compromisso de ser influenciador do céu. Deixe os jovens orarem 

individualmente, e uns pelos outros. 

 

Mensagem: Lembre-se que seu programa deve cumprir o horário, e cada Culto Jovem deve deixar um 

gostinho de “quero mais”. A conclusão do tema não pode tomar o maior tempo de seu cronograma, 

tudo deve estar combinado e estudado. Não deixe que o fechamento do programa tire o brilho do 

louvor, da oração e do testemunho, que foram tão bem pensados. Este fechamento deve ser 

impactante, mas objetivo. 

 

 



Tema 3 

DE QUEM É O PRESENTE? 

 

“O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui.” 1 Samuel 3:4 

 

LOUVOR 

Cristo ama as Criancinhas (HA 459) 

Louvai-O (HA 466) 

Cristo fez os Peixes (CD Infantil) 

 

TESTEMUNHO 

Vitória Martins é portadora de uma rara doença e ao nascer teve uma previsão de vida de apenas dois 

meses. Sua pele apresenta feridas, que viram bolhas e descascam. À noite, sente dores ao dormir, e não 

incomoda sua mãe para que a mesma tenha forças de cuidar dela, dos irmãos e da casa no outro dia. 

Porém, aos 14 anos decidiu criar um pequeno grupo evangelístico infantil. Sem poder sair de casa para 

chamar crianças, a jovem mobilizou seus irmãos para essa tarefa. Aproximadamente 30 crianças 

frequentam sua casa, uma vez que ela não pode sair, e depois de sua iniciativa os adultos decidiram 

montar um pequeno grupo para eles também. Vitória convidou dois amigos da igreja para dirigirem a 

programação do encontro semanal, pois às vezes ela precisa ficar internada. “Deus não dá nada que a 

gente não possa suportar”, diz ela. Um exemplo de cristianismo e uma inspiração para 

testemunharmos sobre Jesus. 

 

ORAÇÃO INTERCESSORA 

Muitas crianças sofrem de doenças, preconceitos, maus tratos e até de abandono. Neste sábado vamos 

dedicar nossas orações a elas, e também àquelas que pertencem a uma família abençoada, para que de 

alguma maneira, possam servir a Jesus e levar outras crianças aos pés dEle. 

 

MENSAGEM 

O chamado de Samuel, quando ainda criança, nos faz entender que Deus tem propósitos para os 

pequenos de nossa igreja. O livro de 1 Samuel capítulos 2 e 3 devem servir de estudo para as crianças 

e adultos neste sábado. 

 

ESPÍRITO DE PROFECIA 

Orientação da Criança, página 490, parágrafo 1. 

Deveis ensinar-lhes a formar caráter à semelhança divina, para que Cristo possa Se revelar a eles. Ele 

está desejoso de Se revelar às crianças. Sabemo-lo pela história de José, de Samuel, de Daniel e seus 

companheiros. Não podemos ver pelo relatório de sua vida o que Deus espera das crianças e jovens? 

Manuscrito 62, 1901.  

Educação, página 57, parágrafo 3. 

As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio 

dos jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que Ele fará pelos 

que se entregam a Ele, e que de todo o coração procuram cumprir o Seu propósito.  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/3/4


MÃO NA MASSA 

 

Louvor: A alegria do público infantil deve contagiar o louvor neste culto jovem. Por isso, deixe que 

as próprias crianças dirijam e escolham os hinos e músicas que mais lhes agradam. Pense que se o 

programa é voltado para esse público, o louvor também deverá se adaptar a ele. 

 

Testemunho: O testemunho de hoje é a história da Vitória Martins. É impossível não se emocionar com 

esse testemunho. Todas as crianças devem assistir o vídeo em que a própria Vitória conta sua história. 
Acesse o site www.youtube.com.br e pesquise por “Testemunho 

Vitória Martins”. Há mais de um vídeo gravado dessa experiência, não deixe de repassá-lo em sua 

igreja. Convide algumas crianças para expressarem o que sentiram, quem sabe fazer um bate papo 

com algumas crianças sobre como elas poderiam trabalhar para Cristo, mesmo na idade em que estão. 

 

Oração Intercessora: Escolha uma criança para dirigir esse momento. Orar pelas crianças da igreja, 

pelo trabalho que elas podem fazer por Cristo, mas principalmente, para que os adultos as orientem 

nos caminhos do Senhor, e assim repassem esse aprendizado. 

 

Mensagem: O testemunho deste sábado é muito impactante, por isso, a mensagem principal foi bem 

clara. Lembre-se que o programa deve ter a duração de 1h a 1h15. Este momento deve ser conduzido 

por um adulto e fechar com chave de ouro a ideia de que as crianças também podem fazer algo por 

Jesus. Proponha a elas que neste Dia das Crianças o presente não seja dado a elas, mas que elas deem 

para Cristo, o presente de uma vida de testemunho para Ele. 

 

http://www.youtube.com.br/

