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Estamos participando de um momento histó-
rico. Essa é uma das raras vezes em que damos 
continuidade em um Tema do Ano.

Eu poderia dizer que a causa é apenas porque, 
aonde a gente vai, é lindo ver as pessoas ento-
ando no mais alto e bom som: “Eu vou levar teu 
nome ao mundo inteiro”. Poderia também dizer 
que, onde a gente olha, as pessoas carregam no 
peito seu ideal, aquilo que as motiva. 
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Chamado
As camisetas Eu Vou estão cada vez mais presentes. Também 

poderia ser porque este é um tema tão fácil de lidar e trabalhar 
que a gente percebe o quanto as pessoas gostaram e o seu dese-
jo de seguir esta linha, utilizando os mesmos materiais em suas 
programações e projetos locais. Mas nada disso importaria se 
não fosse a essência que o EU VOU carrega. 

               Que o EU VOU é uma resposta a um 

você já sabe. Mas o que eu acho mais interessante neste tema 
é quanto ele realmente representa nossa juventude. 
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Resposta

Quando alguém pergunta se você vai mesmo faltar 
naquela aula importante na sexta-feira à noite, o que 
você responde? Sim, EU VOU faltar! Quando, mesmo em 
meio às dificuldades da vida, você escolhe responder 
àquele chamado para ser diretor(a) do Ministério Jovem 
da sua igreja, você diz: EU VOU! Naquele momento em 
que, em vez de escolher passar as férias assistindo a 
séries no sofá, você decide dedicar um mês apresen-
tando Jesus às pessoas através da Missão Calebe, sua 
resposta é EU VOU!

A

 do verdadeiro JA, quando ques-
tionado se realmente vai se man-
ter puro mesmo em meio às ten-
tações, é EU VOU!

Enfim, são grandes e importan-
tes perguntas, mas a resposta se-
gue sendo a mesma. E se segue 
sendo a mesma, faz muito sentido 
continuar com este conceito por 
mais um ano. 
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Missão,
Não que você precise de um tema do ano para nortear sua vida, mas pode 

ter certeza de que a escolha do tema do ano é que foi inspirada na sua vida.

A gente se inspira vendo o quanto você, Jovem Adventista, é forte, no 
quanto a Palavra de Deus permanece em você e em como você tem vencido 
o maligno respondendo EU VOU! Sua vida é inspiração não só para nós, mas 
para muitos outros jovens que hoje veem em você alguém diferenciado.

Então, não deixe essa chama se apagar. Continue em seu propósito de 
responder positivamente ao chamado do Senhor. 

E você pode me perguntar: “Ok, pastor. E como faremos isso na prática 
em 2023?” Respondo.

Em 2023, 
continuaremos 
fortalecendo a 
identidade dos 
jovens adventistas; 
por isso, nossa logo 
JA é tão importante, 
uma vez que ela 
representa nossa 
essência e nossa 
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enfasesV

Continuaremos sonhando com um Ministério Jo-
vem ativo em cada congregação e contamos com você 
para isso. Cada MJ deve estar cadastrado no Sistema 
de Gestão do Ministério Jovem (S-JA) e focado nas 

                                                que temos. São elas: 

Espaço Jovem – incentivando 
cada Ministério Jovem a ter sua 
classe de Escola Sabatina Jo-

vem funcionando regularmente, cadastrada no app 
7me e com 100% de assinantes da Lição da Escola Sa-
batina Jovem, fortalecendo o Projeto Maná;
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integrar a Classe Jovem para que 
funcione com um PG Jovem semanal;

Buscar e atender os amigos interessados em estudar a Bíblia, de-
senvolvendo, assim, um ministério pessoal de testemunho na vida 
dos jovens. Este ano, teremos um Estudo Bíblico oficial do Ministério 
Jovem, nas versões física e digital, atual e de fácil entendimento para 
a juventude, chama-se ALGO MAIS. Com certeza, você vai gostar;
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Fazer com que cada Classe 

Jovem/PG Jovem se torne uma equipe 

de Calebe para participar ativamente do 

Evangelismo Jovem nas Férias;

Por último, mas não menos 

importante, o Culto Jovem é aquele 

encontro semanal na igreja local, de 

preferência aos sábados à tarde, em 

que os jovens se reúnem e cultuam a 

Deus como Ele merece, de maneira que 

seja um momento de comunhão entre 

os jovens e totalmente espiritual.

Além disso, 

em 2023 estaremos no 

com desafios que vão mobilizar todo o Ministério Jovem. Esta 

é uma maneira de nos unir em ações mensais relevantes. Dê 

uma olhada no quadro a seguir:
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MÊS PROJETO ATIVIDADE DO MÊS

Ja
ne

iro Espaço 
Jovem

• Reunir a equipe da Escola Sabatina para 
organizar as atividades de retorno da classe, 
para iniciar o ano com o pé direito no Espaço 
Jovem. 

• Organizar a escala de pessoas que vão ajudar na 
sala, passar a lição, música especial, recepção 
e lanchinho. 

• Marcar a data desse primeiro encontro especial 
do ano.

Fe
ve

re
iro

PDL

• Acesse o site:  liderja.com  para conhecer tudo 
sobre o PDL e como fazer o curso on-line. 

• Inscrever-se e inscrever os jovens da sua igreja 
para fazer o PDL.

M
ar

ço Dia Mundial 
do Jovem 

Adventista

• O Global Youth Day, em 2023, acontece no dia 
18/03 e terá muitas atividades envolvendo 
nossa juventude. Fique ligado em nossas redes 
sociais: 
             @jovensadventistasbrasil  

• Organizar as atividades e programas especiais 
do Dia Mundial do Jovem Adventista. 

• Aprovar a data e as atividades na comissão da 
igreja. 

• Registrar as ações que forem feitas e postar 
nas redes sociais usando a hashtag oficial 
#GYD23.
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Quirguistão
Victor Mafra

Olá meu nome é Victor João Mafra, sou 
brasileiro originalmente da cidade de Belém 
do Pará, mas antes de ser voluntário na Ásia 
Central morei no Rio Grande do Sul. Resolvi 
ser voluntário quando ouvi a pregação do 
pastor Elbert Kuhn em um Campori na cidade 
do Paraná. Ele compartilhou sua experiência 
quando esteve na Mongólia e tudo o que passou 
naquele país; então foi aí que senti no coração 
o chamado de Deus para poder fazer uma 
experiência de serviço e total dependência dele.

Morando aqui no Quirguistão, fiquei 
impressionado com quantas pessoas não sabem 
sobre Cristo, sobre Jesus e a salvação. As pessoas 
aqui veem Deus como um Deus rígido, sério e 
rigoroso, em suma, um Deus que não ama.

Mas estando aqui, pude explicar que o nosso 
Deus é um Deus de amor, que está próximo de 
nós e que cuida das pessoas.

Uma das maiores experiências que tive 
aqui é que meus amigos me procuram e me 
fazem perguntas sobre esse Deus consolador 
e amoroso e posso dar testemunho dele sem 
nenhum problema. As pessoas aqui querem 
conhecer nosso Deus.

Se você está pensando em servir como 
voluntário e talvez esteja hesitando em dar um 
ano de sua vida a Deus, talvez pensando que 
perderá outras oportunidades, nada disso! Não 
pense assim e não tenha medo porque Deus 
já tem tudo planejado para sua vida, isso é 
algo que não podemos entender mas Ele está 
esperando por você.

Ele quer que você tenha uma experiência 
espiritual e profissional e essa é outra 
experiência que eu tenho, hoje falo quatro 
idiomas: português, inglês, espanhol e russo. 
Pude aprender essas duas últimas línguas aqui 
neste país convivendo com o povo e outros 
voluntários hispânicos, agora estou aprendendo 
uma quinta língua que é o Quirguis, a língua 
oficial do Quirguistão. Agora meu currículo 
está ótimo, mas esse não era meu objetivo, 
foi a vontade de Deus e aprendi durante meu 
voluntariado na Ásia Central, porque assim posso 
me comunicar com meus contatos e explicar de 
maneira mais profunda e fácil sobre minha fé 
em diferentes idiomas.

Entregue sua vida e seus caminhos a Deus, 
confie sempre nele. Quando você trabalhar para 
Deus, Ele o encherá de bênçãos, não duvide, 
Seus caminhos e Sua vontade são perfeitos, 
aceite Seu chamado.
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Deus,
o Deus missionário!

voluntarios@adventistas.org

voluntariosdsa

https://sva.adventistas.org/

Serviço Voluntário Adventista

A missão do Serviço Voluntário Adventista da 
Associação Geral é auxiliar a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia na proclamação do evangelho a todos os povos 
por meio do ministério de Voluntários Adventistas, 
combinando talentos, dons, recursos e experiência 
profissional com necessidades definidas.
Se você está procurando vagas em todo o mundo, 
escreva-nos ou visite nosso site para ver as vagas que 
temos para você de acordo com suas habilidades e 
estudos.

Contate-Nos:

A primeira razão pela qual Cristo ordenou ir é que Deus sempre esteve interessado em alcançar 
todas as nações e abençoá-las. Deus se importa. Lembre-se, cada pessoa na Terra pertence à 
família de Deus: são seus filhos, ele ama cada um deles tanto quanto ama cada um de nós, que o 
conhecemos bem. Quando Deus chamou Abraão muitos anos atrás (Gênesis 12:1-3), Ele disse a ele 
que “todos os povos da terra serão abençoados por meio de você”. Deus escolheu Abraão (e mais 
tarde Israel) com um propósito específico: alcançar todos os seus filhos perdidos e sofredores em 
todos os lugares.

Por razões próprias, Deus escolheu nos empregar. Ele poderia usar anjos, sonhos ou outros meios 
sobrenaturais, mas escolheu nos enviar para compartilhar o evangelho com familiares perdidos 
(Romanos 10:11-15). Jesus quer nos ensinar a realizar seu propósito original de amor para o mundo. 
Esta não é uma opção. É essencial. Faz parte de ser um membro da grande família de Deus. Além 
disso, Deus conectou a Segunda Vinda com o compartilhamento das boas novas com outros 
membros da família ao redor do mundo (Mateus 24:14).

A quem somos enviados?
Somos enviados a todas as “nações”. O termo nações não se refere apenas a países, mas também 

a “povos” e grupos étnicos. Refere-se ao mundo mais como pessoas, não território ou geografia. As 
pessoas não devem esperar um chamado especial para ir, os crentes em Deus devem se perguntar 
se há algum motivo válido para não ir. Jesus promete estar sempre conosco; isto é, o Todo-Poderoso. 
Sua presença significa que nunca estamos sozinhos. 

Você está pronto para a missão que Deus tem para sua vida?
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Artigo
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UMA PROPOSTA PARA LIDERAR AS NOVAS GERAÇÕES

F
alar de liderança para as novas gerações neste momento crucial da história é um 
grande desafio, pois, à medida que o tempo passa, o conceito de liderança tem 
sofrido mudanças significativas. Atualmente, liderança é mais do que influenciar, 
motivar e equipar. Parece que agora, mais do que nunca, o conceito de uma boa 
liderança está ligado a inovação, a alcançar objetivos de impacto e até a uma certa 

transcendência.
Existem duas variáveis que modificam o conceito de liderança e devem ser estudadas a 

fundo antes que o líder coloque a liderança em prática:
– Primeira: a geração atual que exercerá a liderança ou será influenciada por ela.
– Segunda: as grandes mudanças tecnológicas seguidas de um crescimento acelerado no 

uso dos meios digitais devido a uma pandemia. 
Por causa dessas variáveis, vários gurus da mídia propõem que o estilo de liderança deve ser apli-

cado em duas facetas: virtual e presencial. Não podemos mais descartar o plano digital no exercício 
da liderança, independentemente do estilo que se tenha escolhido ou anunciado. Dessa forma che-
gamos à liderança híbrida, (conhecida como “Blended Leadership”), que é a capacidade de inovação 
que um líder desenvolve para gerenciar igualmente tanto ambientes virtuais quanto presenciais.

A geração atual, chamada de “Geração Z”, está indiscutivelmente enraizada nos meios di-
gitais, ou seja, são nativos digitais, comprometidos com causas justas, altamente autônomos, 

Liderança Híbrida
Pablo Héctor Moleros Medrano

MINISTÉRIO JOVEM
MISSÃO BOLIVIANA CENTRAL / UB
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extremamente exigentes e impacientes. Para essa geração, que está acostumada a conseguir 
tudo com um “clique”, é necessária alguma adaptação e inovação no momento de liderar, 
tanto na teoria quanto nos métodos, se quisermos alcançar uma liderança eficaz. E está claro 
que a porta de entrada está no ambiente digital. Por isso a liderança híbrida é tão importante 
nesse momento pós-pandemia, pois há necessidade de habilidades especiais para discipular 
gerações atuais e futuras no ambiente virtual, influenciando seu ambiente de vida.

Se quisermos alcançar uma liderança sólida e transcendental, sem perder de vista os prin-
cípios cristocêntricos que sempre estiveram em vigor, devemos ser conscientes e desenvolver 
os seguintes aspectos:

1.  Determinar tarefas: Toda empresa, ao implementar esse tipo de liderança, determina quais 
ações, reuniões, tarefas, trabalhos, etc., podem passar para um plano digital e quais devem 
ser desenvolvidas presencialmente. No momento de alcançar as novas gerações, devemos 
considerar as duas áreas de ação: o plano presencial, com tarefas e atribuições que não 
podem ser fornecidas em um ambiente remoto, e o plano virtual, uma vez que o mundo 
dessa geração não pode ser concebido sem um “smartfone”, ou seja, no ambiente digital. 
Portanto, as ações de liderança não focam apenas na área presencial, mas vão aonde estão 
as novas gerações: o mundo virtual.

2.  Atender às necessidades remotas: As empresas implementaram investimentos em recur-
sos digitais para atender às necessidades remotas de seus trabalhadores e também oficinas 
de treinamento para a implementação de novas plataformas. Nesse sentido, o líder híbrido 
deve planejar com sua equipe quais ferramentas remotas e tecnológicas têm à disposição 
ou quanto deve investir para atender às necessidades remotas. Posteriormente, deve treinar 
sua equipe para a correta gestão das mídias digitais e compartilhar conteúdos relevantes 
para alcançar as novas gerações por meio de reels, Tik Tok, Twitter, Instagram, etc.
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3.  Alinhar metas e responsabilidades claras: Trabalhar no ambiente virtual e no presencial 
é um desafio para a liderança híbrida, já que metade do tempo eles estão onde o líder da 
equipe não pode vê-los. Para enfrentar esse desafio, a liderança híbrida propõe esclarecer 
as metas de médio e longo prazo para seus liderados e os objetivos que devem alcançar em 
um prazo determinado. Precisa também reforçar a confiança da equipe e manter conversas 
com aqueles liderados fora da responsabilidade atribuída. As metas de trabalho devem ser 
alinhadas para determinado tempo, mas sem negligenciar a comunicação informal com a 
equipe. Por que manter uma comunicação informal é importante para liderar? Isso é simples. 
Uma vez que os jovens se caracterizam por ter múltiplas conversas em suas redes sociais, 
enviar uma mensagem, fazer uma ligação, ou uma chamada de vídeo, sobre assuntos que 
não fazem parte da responsabilidade atribuída, manter o vínculo que não seja tão formal, 
acrescenta influência para cumprir as tarefas e responsabilidades acertadas.

4.  Comunicar-se com a equipe: A liderança não pode ser executada sem uma comunicação 
eficiente. Por isso, a liderança híbrida propõe determinar que as ferramentas do ambiente 
virtual sejam usadas para a comunicação e para tarefas específicas. Para responder à de-
manda de comunicação das novas gerações, devem ser atribuídas ferramentas digitais para 
uma comunicação eficaz com a equipe. Existe uma ampla gama de opções que podem ser 
usadas, tais como: Zoom, WhatsApp, Instagram, Twitter, Trello, Teams, etc., com as quais é 
possível se comunicar como equipe, independentemente da distância ou lugar.

5.  Trocar o controle pelo comprometimento: Graças à pandemia, muitos trabalhadores perceberam 
que é possível realizar dois ou mais trabalhos diferentes a partir de casa. Isso gerou trabalhadores 
mais livres e acomodados com suas tarefas. Então, ter um líder controlador pode ser contrapro-
ducente em um mercado de trabalho em mudança, e é por isso que o líder híbrido troca o con-
trole pelo incentivo ao comprometimento. Isso pode ser aplicado às novas gerações levando em 
consideração a forma de agir ligada ao senso de solidariedade. Nesse sentido, para que as novas 
gerações sejam conduzidas à missão, elas podem ser incentivadas a participar de ações solidárias, 
sejam virtuais sejam presenciais, voltadas ao compromisso missionário dinâmico nas plataformas.

6.  Motivar os resultados: O desempenho de uma equipe híbrida é medido pelos resultados 
alcançados, e não pelo tempo que cada membro está na cadeira da empresa. O jovem da 
nova geração tem a grande qualidade de não ser conformista. Por isso, antes de julgar es-
ses jovens, analisando se eles estão ou não nos bancos da igreja sempre, deve haver uma 
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avaliação no planejamento, para ver se as reuniões ou atividades 
que estão sendo realizadas são significativas para a geração atual, 
se os eventos são marcantes, e se os esforços de tempo e recursos 
têm dado os resultados planejados.

7.  Reuniões produtivas: O líder híbrido deve analisar quais reuniões 
precisam ser presenciais, quais podem ser virtuais e quais podem ser 
descartadas. O líder também deve considerar atividades significativas 
para as novas gerações, situações que causem um impacto na vida do 
jovem atual.

Sem dúvida, a mudança de gerações é um grande desafio para a 
liderança e para os líderes que se destacaram no passado e que agora 
devem se reinventar para atender às demandas atuais. 

Sem dúvida, a liderança tem se transformado com o passar do tem-
po e das eras, sempre se reajustando e se adaptando às mudanças 
globais significativas. 

Ellen White menciona: “Com o passar do tempo, essa arte sofreu 
mudanças significativas. Os tempos atuais exigem líderes/administra-
dores que não só tenham a capacidade de compartilhar responsabili-
dades, mas também envolvam as pessoas no processo de tomada de 
decisão” (Liderança Cristã, pág. 3). Que Deus abençoe sua liderança 
e que você seja relevante nestes tempos!



Culto 1
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Fernando Galvão 
Ministério Jovem 

Missão Sergipe / ULB

LOUVOR

Alma Missionária - CD Jovem 2018
Eu sou Calebe - CD Jovem 2013

Eu Vou - TEMA JA 2022

Conheço as obras que 
você realiza.  Eis que 

tenho posto diante de você 
uma porta aberta, a qual 
ninguém pode fechar. Sei 

que você tem pouca força, 
mas guardou a minha 

palavra e não negou o meu 
nome”

Apocalipse 3:8, NAA

Eu vou além 
das portas

TESTEMUNHO

J
aqueline participou da sua primeira Missão Calebe 
na cidade de Arco Verde/PE. Ao fazer as visitas, 
conheceu um jovem chamado Guilherme Crisós-
tomo, que já tinha tido contato com a mensagem 
adventista na sua infância e era bem familiarizado 

com os projetos da Igreja Adventista. Esse jovem era bem 
comunicativo e tinha no seu coração o desejo de um dia ser 
missionário. Jaqueline o convidou a participar da Missão 
Calebe. Ele aceitou, participava assiduamente como visitan-
te e até andava com os jovens calebes todo o tempo, pois 
a companhia deles traziam-lhe alegria e propósito de vida. 

Ao fim do projeto Missão Calebe, Guilherme decidiu não 
se batizar. O tempo passou, ele se afastou da companhia 
dos jovens da igreja, começou a ouvir músicas, ver vídeos e 
postagens que incentivavam ao suicídio. Os jovens calebes 
tentavam se comunicar com ele, porém sem sucesso.

Certo dia, Guilherme tomou 48 comprimidos numa tenta-
tiva de suicídio. Enviou mensagens à sua prima informando 
o que havia acontecido. Sua prima, seu irmão e uma irmã 
da igreja o levaram ao hospital. Deus o livrou da morte. No 
entanto, após a tentativa de suicídio, Guilherme tentou de 
várias formas preencher o vazio em seu coração, porém 
sem sucesso. Até que Jaqueline criou um grupo de jovens e 
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estes resolveram realizar o projeto Missão Calebe. Guilherme foi convi-
dado novamente. Participou ativamente e sentiu que Deus estava lhe 
mostrando um propósito de vida. No final do projeto ele foi batizado.

Em fazer a vontade de Cristo, ele encontrou prazer e realização de 
vida. Hoje, Guilherme é um jovem que vai além das portas para salvar 
do pecado e guiar no serviço.

ORAÇÃO INTERCESSORA 
Este é o momento de juntar as pessoas presentes em duplas ou 

trios. A oração deverá ser pelo pedido especial em prol dos jovens que 
irão além das portas na Missão Calebe 2023 e nos diversos projetos 
evangelísticos da igreja. Que o Espírito Santo derrame Seus dons para 
mostrar Cristo em cada atividade que for realizada.

MENSAGEM
A palavra “porta” deriva do latim “portus” que significa abertura 

e saída, ou seja, algo que permite a passagem de pessoas de um am-
biente para outro. 

A origem da porta é algo incerto, e, ao longo dos anos, surgiram vá-
rios tipos de portas; porém, um fato curioso é que os gregos antigos 
foram os primeiros a terem portas que se abriam automaticamente. 
A invenção de Heron, de Alexandria, é o primeiro registro de automa-
tização arquitetônica da história. As portas do templo de Heron se 
abriam por meio de calor e um mecanismo pneumático.

Na Bíblia, a palavra “porta” é citada mais de 300 vezes. As cidades 
do Antigo Testamento tinham portas e essas eram o único meio de 
acesso à cidade. Há também várias simbologias relacionadas à pala-
vra porta: Jesus Cristo diz que Ele é a porta das ovelhas (João 10:9); 
Jesus está batendo à porta do nosso coração desejando entrar (Apo-
calipse 3:20); etc. 
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MÃO NA MASSA
LOUVOR: As músicas canta-

das neste culto devem focar o 
tema principal. A forma de exe-
cução do louvor deve levar os 
jovens a refletirem que Jesus 
os chama para partilhar as boas 
novas da salvação aos perdidos 
indo além das portas. 

ORAÇÃO INTERCESSORA: 
O momento de oração deve ser 
muito especial. Devem orar em 
busca de dois objetivos: (1) para 
que o Senhor os encha com Seu 
Santo Espírito e que assim pos-
sam ir além das portas; (2) orar 
pelas pessoas que serão visita-
das durante a Missão Calebe e os 
projetos missionários da igreja.

TESTEMUNHO: O teste-
munho sugerido é a histó-
ria de Guilherme Crisóstomo, 
que se encontra no Youtu-
be no canal Adventistas Bra-
sil:  https://www.youtube.com/
watch?v=ibHTcnHwapE . Pode 
ser contado por uma pessoa se 
colocando em lugar do persona-
gem ou em forma de entrevista. 
Também você pode ter em sua 
própria igreja algum testemu-
nho marcante de alguém que 
passou por um momento igual 
ao de Guilherme e que pode ser 
contado no culto ou passado o 
vídeo do testemunho.

MENSAGEM: Para falar a 
mensagem final, escolha com 
carinho um(a) jovem, ancião, 
pastor ou alguém que tenha 
uma vida missionária ativa, pois 
a motivação de alguém expe-
riente é muito inspiradora. Mo-
tive e desafie os jovens, mos-
trando a eles que Deus os usa 
além das debilidades, e que, se 
formos fiéis aos Seus ensinos, 
Ele os usará para ir além das 
portas para salvar do pecado 
e guiar no serviço.

Entretanto, quando trabalhamos para Cristo ao levar a 
mensagem do advento em nossa geração, necessitamos ir 
à casa das pessoas que ainda não professam a mesma fé 
que temos e nos deparamos com muitas “portas”. Elas até 
parecem ser intransponíveis! Porém, por trás de cada porta, 
há pessoas e famílias que estão vivendo de diversas formas, 
cada uma dentro de seu mundinho particular ou coletivo. 

Segundo o jornal Portal Correio de 15/03/2020, “o me-
do da violência faz população se tornar ‘prisioneira’ em 
casa”; as pesquisas afirmam que a quantidade de jovens 
que permanecem mais tempo em casa aumentou e com 
o surgimento da pandemia de covid-19 muitas pessoas se 
confinaram ainda mais dentro de seus lares, pois tudo po-
de ser feito de casa, ou seja, dentro das portas. Para quem 
deseja partilhar a mensagem de salvação, passar por essas 
portas parece ter se tornado ainda mais difícil.

Em Apocalipse 3:8, lemos: “Conheço as obras que você re-
aliza.  Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, 
a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, 
mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome”.

Segundo a Palavra do Senhor, por mais que nos sintamos 
fracos, ou temamos os desafios que surgem ao nosso redor; 
ou se somos tímidos, ou se sentimos que não temos o que 
dizer ao nos aproximarmos das pessoas em seus lares, se 
seguirmos os seus ensinos e formos fiéis, Ele abrirá as por-
tas, entraremos e ninguém poderá fechá-las diante de nós.

Neste texto podemos ver a promessa que há para aque-
les que não confiam em si mesmos, porém seguem os en-
sinamentos de Cristo. O sucesso para ir além das portas 
é garantido a todos que se entregarem e obedecerem ao 
Senhor. Ele nos fará ir além das portas e chegaremos, por 
meio de Sua Santa Palavra, às portas dos corações que 
estão fechadas pela dor e sofrimento.

Hoje o Senhor Jesus faz o convite a você para se alistar 
no exército da salvação e ser usado por Ele para ir além 
das portas. O que você responde ao Senhor? Eu vou além 
das portas!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Jovens de aptidões comuns, que se entreguem com-

pletamente a Deus e não sejam contaminados por vícios e 
impurezas, terão sucesso e serão habilitados a fazer uma 
grande obra para Deus” (Mensagens aos Jovens, p. 22).

“Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer 
a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa 
a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e 
prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo!” (Educa-
ção, p. 271).

https://www.youtube.com/watch?v=ibHTcnHwapE
https://www.youtube.com/watch?v=ibHTcnHwapE
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Ministério Jovem
União Leste Brasileira

LOUVOR

Sorria – Cd Jovem 2000 
Fortes – CD Jovem 2013

Vaso de honra/Renova-me – 
CD Jovem 1999

Quando você passar 
pelas águas, eu estarei 

com você; quando passar 
pelos rios, eles não o 
submergirão; quando 

passar pelo fogo, você não 
se queimará; as chamas 

não o atingirão” 

Isaías 43:2

Qual é o seu 
Padrão?

TESTEMUNHO

D
esmond Doss (1919-2006) foi um militar norte-
-americano. Foi socorrista de guerra recebendo 
a Medalha de Honra por salvar a vida de mais de 
75 homens de infantaria durante a Batalha de 
Okinawa em 1945.

Donald Thomas Doss nasceu em Lynchburg, Virgínia, Es-
tados Unidos, no dia 7 de fevereiro de 1919. Filho de William 
Thomas Doss e Berta Doss, foi criado seguindo a doutrina e 
as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Ainda criança, um acontecimento marcou sua vida: ao ver 
seu pai, bêbado, discutir com seu tio, e depois pegar uma arma 
de fogo, sua mãe tomou a arma do marido e pediu a Desmond 
que a levasse para longe do pai. Ele correu dois quarteirões e 
prometeu que nunca mais pegaria em uma arma.

Em abril de 1942, Doss foi recrutado pelo Exército dos Esta-
dos Unidos, mas se negou a portar uma arma. A única arma 
que portava era uma Bíblia de bolso.

A insistência de Doss em não tocar em armas irritava seus 
companheiros do corpo de treinamento. Ao se ajoelhar ao 
lado da cama para orar, seus colegas atiravam sapatos ne-
le. Um oficial ameaçou levá-lo à corte marcial e até tentou 
dispensá-lo do Exército.

Em maio de 1945, a unidade militar da qual Desmond Doss 
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fazia parte recebeu a missão de captura na Escarpa Maeda, um des-
penhadeiro de 120 metros que cercava a frente da ilha de Okinawa e 
que servia de quartel para os militares japoneses.

Depois de escalar a montanha, a tropa foi recebida por um intenso 
fogo inimigo. Desmond Doss conseguiu retirar daquela região mais de 
75 fuzileiros feridos, arrastando-os e carregando um a um para levá-los 
até a base americana, com a ajuda de uma corda.

Em outubro de 1945, Doss recebeu a Medalha de Honra das mãos do 
presidente Harry S. Truman, durante uma cerimônia na Casa Branca.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Muitos jovens sofrem pressão do grupo para abandonar sua fé e 

viverem de acordo com o padrão do mundo. Vamos orar por esses 
jovens que passam provações todos os dias no exército, nas escolas, 
faculdades e locais de trabalho, para que eles se mantenham firmes 
e vejam os milagres de Deus acontecerem em sua vida.

MENSAGEM
“Quando você passar pelas águas, eu estarei com você; quando 

passar pelos rios, eles não o submergirão; quando passar pelo fogo, 
você não se queimará; as chamas não o atingirão” (Isaías 43:2, NAA).

Você se lembra da história dos três amigos de Daniel, Misael, Ana-
nias e Azarias na fornalha ardente na Babilônia? Eles sofreram com 
a pressão do grupo para mudarem o padrão espiritual da vida deles, 
mas decidiram ser fiéis e foram lançados na fornalha ardente. Por que 
isso aconteceu com esses jovens? 

No capítulo 3 do livro de Daniel é narrada essa história de fé, sofri-
mento e vitória. O rei Nabucodonosor descobriu, mediante um sonho 
interpretado pelo profeta Daniel, que seu reino terminaria. Como o rei 
não queria que seu reino tivesse fim, ele decidiu mudar a história e fez 
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MÃO NA MASSA
Louvor: Use músicas que fa-

lem de confiança em Cristo e 
que levem os jovens a confir-
marem sua fé em Deus.

Testemunho: Este testemu-
nho pode ser encontrado no 
site ( https://www.ebiografia.
com/desmond_doss/amp/ ). 
Você pode usar um testemu-
nho seu ou de algum jovem da 
sua igreja que suportou uma 
pressão de grupo e se manteve 
firme ao lado de Jesus.

Oração Intercessora: É im-
portante lembrar as lutas dos 
jovens nos dias atuais e orar 
por eles e com eles para que 
se mantenham fiéis a Deus e à 
Sua Palavra.

Mensagem: Que a mensa-
gem do capítulo 3 de Daniel se-
ja contextualizada para os dias 
atuais e que os jovens apren-
dam que as lutas na juventu-
de sempre aconteceram, e que 
aqueles que permanecem com 
Cristo são recompensados por 
sua fidelidade.

uma estátua toda de ouro, para mostrar aos seus súditos 
que o reino dele iria até o tempo do fim. Em outras palavras, 
ele estava dizendo ao povo: “Eu sou deus”.

Para alcançar seu objetivo, o rei obrigou todos a realizarem 
uma adoração forçada. Ai daquele que não se enquadrasse 
nesse padrão! A violência é a consequência inevitável da 
intolerância. Ou adora ou morre. Além de ser violenta e 
intolerante, totalitária e mecânica, a religião de Babel está 
centrada no presente. Em sua maioria funciona, e muitos 
obedecem. 

Mas, no meio daquela multidão, os três jovens hebreus 
decidiram andar na contramão do mundo. Quando todos se 
ajoelharam para adorar a estátua, eles ficaram em pé. Eles 
exerceram uma fé verdadeira, e essa fé levou a uma ação. 

Como consequência da escolha feita, os jovens foram ame-
açados de morte, e, por fim, lançados na fornalha ardente. 
Seus algozes imaginaram que eles estavam recebendo um 
castigo, mas na verdade eles estavam com a melhor com-
panhia, Jesus Cristo.

E você, já teve sua fé provada? Lembre-se que em mo-
mentos assim nem sempre receberemos aplausos e até 
poderemos ir parar na fornalha. Mas você jamais estará 
sozinho! Jesus sempre estará com você! Adore somente a 
Deus, seja fiel a Ele e não siga a multidão!

É melhor estar na fornalha ao lado de Cristo do que no 
palácio sem Ele. 

ESPÍRITO DE PROFECIA 
“Importantes são as lições a serem aprendidas da expe-

riência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias 
atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de 
qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação 
e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, es-
tão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem 
será especialmente despertada contra os que santificam o 
sábado do quarto mandamento; e por fim um decreto uni-
versal denunciará a estes como dignos de morte” (Profetas 
e Reis, p. 260).

https://www.ebiografia.com/desmond_doss/amp/
https://www.ebiografia.com/desmond_doss/amp/
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Denill Morais Sousa 
Ministério Jovem  

Associação Bahia / ULB

LOUVOR 

Eu posso todas as coisas – CD Jovem 2010
Não há outro igual a você – Novo HA #66

Obrigado Bom Pai – Novo HA #69

Os teus olhos viram a 
minha substância ainda 

informe, e no teu livro 
foram escritos todos os 

meus dias, cada um deles 
escrito e determinado, 
quando nem um deles 

ainda existia” 

Salmo 139:16

Você foi 
planejado

TESTEMUNHO

Q
uando eu cursava o 8o ano do ensino fundamental, 
me deparei com uma situação que marcou minha 
vida. Nossa turma estava junta desde o 5º ano. 
Porém, naquele ano, um novo aluno ingressou na 
sala. Seu nome era Jó, ele era um amigo da igreja, 

e meu pai era pastor onde ele e sua família congregavam. 
Fiquei muito feliz em tê-lo comigo e tratei de apresentá-lo 
a todos. Na hora do intervalo, os meninos jogavam futebol 
e fiz questão de colocar o Jó no meu time. Não demorou 
muito para perceber que ele não era bom de bola, então o 
colocamos para ser nosso goleiro, o que também não funcio-
nou muito bem, pois quase todo chute no gol era gol do time 
adversário. Na sala de aula o Jó não era um dos melhores e 
logo recebeu um apelido: JOMENTO, que faz referência ao 
nome jumento, um animal mamífero parecido com um cava-
lo; e ser um jumento significa ser desprovido de inteligência. 
Todos nós ríamos muito desse apelido e dos erros dele, pois 
não compreendíamos a verdadeira característica de um ju-
mento. [O jumento é um animal dócil, vigoroso e inteligente. 
Quando não responde aos comandos e empaca, é sinal de que 
se sente ameaçado – nunca porque não entende o cavaleiro. 
Sendo assim, relacionar “jumento” como símbolo de burrice 
é um sério equívoco].
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Um dia em casa, minha mãe perguntou como eu estava na escola, 
e contei a ela, sorrindo, a história do Jó e de seu apelido de JOMEN-
TO. Ela olhou seriamente para mim e me repreendeu, dizendo que 
eu deveria ter vergonha de tal comportamento. Afinal, o Jó era meu 
amigo e sempre me tratou bem.  Ela explicou que ele estudava numa 
escola diferente e seus pais o colocaram na Escola Adventista para 
que ele pudesse ter uma qualidade de ensino melhor, e que, ao invés 
de rir dele, eu deveria ajudá-lo. Me senti muito mal com a situação e 
decidi nunca mais chamá-lo pelo apelido; decidi também ajudá-lo no 
que pudesse. Depois de muita luta e esforço, todos nós conseguimos 
passar de ano, inclusive o Jó. Depois disso, nunca mais nos vimos, pois 
meu pai foi transferido para outra cidade.

Após 14 anos, eu já havia me formado em Teologia e cuidava de um 
departamento da igreja no Ceará e em Piauí. A Divisão Sul-Americana 
agendou o lançamento de um projeto especial e a programação seria 
em nosso território. Comecei a buscar um profissional especialista em 
produção de artes e a indicação que recebi foi de um dos melhores 
designers do Brasil. Entrei em contato com o profissional, me apre-
sentei como pastor e líder de um departamento para aquela região 
do Nordeste, e começamos a trabalhar no tema do projeto. Depois 
de algum tempo conversando, ele me perguntou se eu lembrava de-
le; respondi que pelo nome não. Ele começou a dizer que havíamos 
estudado juntos, mesmo assim, eu não me recordava. Foi quando ele 
disse: - “Quem está falando é o JOMENTO, lembra agora?”

No mesmo instante lembrei e me emocionei ao ver que aquele amigo 
que tinha dificuldades em algumas matérias havia se tornado um óti-
mo desenhista, e que agora era um dos melhores designers da região 
e do Brasil. Percebi que a história traçada por Deus para a vida dele 
foi muito maior do que aqueles meninos do 8o ano haviam imaginado.
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MENSAGEM 
“Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu 

livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e de-
terminado, quando nem um deles ainda existia” (Salmo 139:16).

Em algum momento ou fase da sua vida você achou que não tinha 
valor? Que não conseguia fazer nada bem ou que sua vida não tinha 
nenhum propósito?

Você precisa saber de onde veio, qual sua origem e o porquê de sua 
existência. Deus não joga dados, você não foi fruto da sorte. Você não 
foi um descuido de seus pais, de um anticoncepcional que falhou. 

O plano de Deus para a sua vida não começou quando você nasceu, 
quando você foi rebaixado ou, até mesmo, quando falaram de Jesus 
para você. 

Seu nascimento é um grande milagre, pois suas chances eram 1 em 
300 milhões. As chances de dar errado eram enormes, mas deu certo. 
Sua chance de nascer era de 0,00000001, dá para imaginar? Você 
nunca esteve tão perto do zero, mas você nasceu. Seria mais fácil 
você ganhar o maior prêmio da megasena seis vezes do que você ter 
nascido (jogos de azar são proibidos, isso é só para ilustrar o quão 
difícil foi você nascer). Seria mais fácil você ser eleito presidente da 
república 100 vezes do que ter nascido.

Em Jeremias 1:5 lemos: “Antes de formá-lo no ventre materno, eu 
já o conhecia”. Mas, antes quando? Em que momento Deus planejou 
sua vida, seu nascimento? 

Leia Efésios 1:4 “Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu”. 
Antes de Deus ser importante para você, você já era importante para 
Deus. Os anjos nunca viram nem verão alguém como você. Você é a 
primeira e última tentativa do Céu de criá-lo, você é sem igual, sem 
precedentes.

Deus não errou ao criar você! Está na hora de você viver os pro-
pósitos do Céu na sua vida. Não desperdice aquilo que foi sonhado e 
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MÃO NA MASSA
Louvor: Que esse momento 

seja realizado de forma dinâmi-
ca, levando a refletirem na letra 
e melodia das músicas.

Testemunho: Seria muito 
bom ter um testemunho de al-
guém que venceu na vida, que 
contrariou todas as possibilida-
des e conseguiu ser bem-sucedi-
do na vida cristã e no trabalho.

Oração intercessora: Que 
cada jovem tenha um momen-
to especial de oração por si e 
por sua família, pedindo que 
os propósitos de Deus sejam 
realizados em sua vida.

Mensagem: Que essa men-
sagem possa ser aplicada na 
vida e contexto dos jovens de 
sua igreja e comunidade.

idealizado por Deus, pois sua vida é importante. Você pode 
achar que sua vida é sem propósito, e você não sabe fazer 
nada bem-feito, não tem dons ou talentos. Mas não é assim, 
Aquele que idealizou sua vida também planejou conceder a 
você dons especiais para ser abençoado e abençoar outros. 

1 Coríntios 12:7 diz: “A manifestação do Espírito é conce-
dida a cada um visando um fim proveitoso”. 

Deus não deu dons somente a alguns poucos da elite. Ele 
capacitou você com dons que o tornam capaz para desempe-
nhar uma obra importante e especial. Você é perfeitamente 
equipado. Deus não erra, Ele tem grandes planos para sua 
vida. Se você falhou no plano original de Deus, Ele usará o 
plano B; se você falhar no plano B, Ele usará o C, quantas 
vezes for necessário, sendo que o plano Z de Deus não é 
inferior ao plano A, pois TODOS os Seus planos são perfeitos. 

Não importa como você foi chamado pelos outros, Deus 
chamou você para algo maior; não importa como os outros 
o veem, o Céu o vê como um milagre do Senhor na Terra. 
Jesus ama você, quer operar grandes maravilhas em você 
e por meio de você, e, quando Ele voltar, vai levá-lo para 
estar com Ele para sempre no Céu.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Muitos não se tornam aquilo que poderiam ser, pois não 

empregam o poder que neles está. Não lançam mão da força 
divina, como poderiam fazer. Muitos se desviam da linha em 
que poderiam alcançar o mais verdadeiro êxito. À procura 
de maior honra, ou de um trabalho mais agradável, tentam 
algo para que não são talhados” (Educação, p. 267).

“E no que respeita às possibilidades da vida, quem seria 
capaz de decidir o que é grande e o que é pequeno? Quan-
to trabalhador tem havido, nas humildes posições da vida, 
que, movimentando influências para a bênção do mundo, 
têm conseguido resultados que reis poderiam invejar!” 
(Educação, p. 266).



Culto 4

jan / mar    2023 27

Ministério Jovem 
União Boliviana

LOUVOR

Com Jejum e Oração – CD Jovem 2010
Som de Chuva - 2013

Vou Me Entregar – CD Jovem 2014

Ainda assim, agora 
mesmo diz o Senhor: 

Convertei-vos a mim de 
todo o vosso coração; e 
isso com jejuns, e com 

choro, e com pranto. 
E rasgai o vosso coração, 
e não as vossas vestes, e 
convertei-vos ao Senhor 

vosso Deus”

Joel 2:12,13

Tipos de jejum
TESTEMUNHO

J
ejuar faz muito bem à nossa vida espiritual. Lem-
bro-me de uma vez quando estava colportando e 
jejuei por 40 dias com uma equipe de colporto-
res. Que experiência maravilhosa! Com certeza 
você se perguntará se 40 dias não é muito, mas 

nós jejuamos de várias maneiras. Eis alguns, por exemplo: 
jejum total, jejum da televisão, jejum das redes sociais, je-
jum no jantar, etc. Durante esses 40 dias, vimos milagres, 
como a transformação de nossa vida espiritual. A equipe 
se concentrou em buscar um melhor relacionamento com 
Deus, e foi nessa campanha que 70% dos colportores 
conseguiram sua bolsa universitária. Então, eu o convido 
a experimentar esse jejum. Hoje no culto aprenderemos 
sobre os diferentes tipos de jejum.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos pelas gerações atuais para que se lembrem que 

o jejum também é para elas, que cada um analise sua vida 
para assim agradar a Deus. Oremos para que os jovens não 
se conformem com o ritmo secular deste século, mas que 
possam ser o movimento que reflita Cristo onde estiverem.
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MENSAGEM

Quatro Tipos De Jejum

1. Jejum total
Este é o jejum mais radical que podemos realizar. Nesse jejum, nada é 

comido nem bebido. O corpo não recebe nenhum tipo de alimento. Na Bí-
blia, encontramos um exemplo no capítulo 4 do livro de Ester. O jejum total 
deve ser feito somente por períodos curtos, como por exemplo: 6, 12 ou 24 
horas. É muito importante não fazer esse tipo de jejum por mais de três 
dias. É recomendável que seja realizado sob supervisão médica, pois o cor-
po não recebe nenhum tipo de nutriente e pode ser perigoso para a saúde.

2. Jejum com água
Este é o tipo de jejum mais conhecido. Nada é comido, mas é possí-

vel tomar água. Ao permitir a hidratação, ele pode ser um pouco mais 
extenso que o jejum total, mas também é aconselhável consultar um 
médico, especialmente se você planeja ficar mais de dois dias apenas 
com água.

3. Jejum parcial
O jejum parcial é um tipo de dieta que envolve eliminar determinados 

tipos de alimentos. A ideia é comer de maneira simples para manter 
o corpo funcionando, sem comer em excesso ou por prazer. Na Bíblia 
encontramos o exemplo de Daniel. Vemos como ele realizou esse jejum 
durante três semanas. Daniel se absteve de comer carne e comidas 
com especiarias (muito elaboradas ou saborosas) e não aceitou beber 
vinho (no palácio, ele não aceitou a comida do rei). Este jejum de Da-
niel é muito conhecido e seguido, pois é o menos radical. Além disso, 
é mais fácil para pessoas que têm algum problema de saúde que não 
permite realizar outro tipo de jejum.
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MÃO NA MASSA
Louvor: Peça a um ou dois 

jovens que dirijam o louvor.
Testemunho: Quantas vezes 

você jejuou na sua vida? Por 
que você não jejua com mais 
frequência?

Oração intercessora: Forme 
grupos de oração, que podem 
ser divididos em cores depen-
dendo da quantidade de jovens 
presentes no culto.

Mensagem: Monte um pai-
nel com 4 participantes, com 
os quais seja possível interagir 
sobre os tipos de jejum.

4. Jejum de outras coisas
A Bíblia menciona outro tipo de jejum que não está relacio-

nado com a comida. Trata-se de deixar de lado coisas que não 
são alimentos. Por exemplo: Daniel deixou de usar perfume 
quando fez o jejum parcial de três semanas. Daniel 10:2, 3: 
“Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando. 
Não comi nada saboroso; carne e vinho nem provei; e não 
usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 
três semanas.”

Também encontramos o exemplo de abstenção do sexo 
no casamento por um curto período, para se dedicar à ora-
ção. Isso deve ser feito em um acordo mútuo com o cônju-
ge. 1 Coríntios 7:5: “Não se recusem um ao outro, exceto 
por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se 
dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que 
Satanás não os tente por não terem domínio próprio.”

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Agora e daqui por diante até ao fim do tempo, deve o 

povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não con-
fiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu 
Líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode 
não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas 
devem comer moderadamente, do alimento mais simples” 
(Eventos Finais, p. 82).
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Thiago Bezerra 
Ministério Jovem

Associação Bahia Norte / ULBAbençoado 
feedback

O 
morcego é um mamífero muito interessante. 
Apesar de ter olhos que lhe oferecem pou-
quíssima visão, ele não voa às cegas. Por 
meio da ecolocalização, percebe o mundo 
ao seu redor – isso possibilita a ele realizar 

verdadeiras acrobacias, encontrar alimento e muito mais. 
A ecolocalização é o processo que o morcego usa ao 
emitir um som e recebê-lo de volta após ser refletido nos 
obstáculos. Assim ele consegue perceber a realidade e 
tomar decisões em seu plano de voo. O feedback sonoro 
é crucial para esse animal.

Usando a ecolocalização como analogia, pode-se dizer 
que, sem esse retorno, a percepção do líder fica limitada, 

Feedback é um termo anglo-saxônico 
[...] e se traduz por retroalimentação” 

(MISSEL, 2016, posição 257).
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podendo estar equivocada, e até mesmo fazendo-o sofrer com a ine-
ficiência de suas investidas. Sem mencionar o fato de que a principal 
razão do feedback é proporcionar crescimento pessoal no aspecto da 
liderança. “Buscar crescer e se desenvolver é a missão de cada cristão 
e de cada organização cristã” (VALLEY, 2014, posição 764).

Pensar sobre esse tema é pensar sobre liderança e estrutura 
organizacional. Assim sendo, é importante lembrar que todas 
as pessoas são igualmente valiosas para Deus e, no ambiente da 
organização da Igreja, isso não muda. Também é válido salientar 
que, para se manter uma estrutura de colaboração entre diversos 
setores onde ações são planejadas, produzidas e executadas, é 
naturalmente necessário uma hierarquia, sendo que ela não existe 
para inferiorizar ninguém.

Desta forma, o líder de jovens terá sempre alguém como seu lidera-
do (abaixo), como seu líder (acima) e como colega, que ocupa mesma 
função (horizontalmente).

Sobre as direções do feedback, Halvorson (2019, posição 139) diz: 
“ele pode ser dado para cima (para seu chefe), para baixo (para seus 
subordinados) ou horizontalmente na hierarquia organizacional”.

Diante dessa perspectiva, entende-se que as interações entre quem 
está acima, abaixo ou horizontalmente, são fundamentais para o desen-
volvimento pessoal da liderança, mantendo a saúde e o foco do grupo.

Essa ferramenta deve ser utilizada durante todo o ano em cada ati-
vidade como acampamentos, vigílias e reuniões.

No dia a dia, de maneira informal ou em uma reunião formal, o 
feedback acontece e sua importância é real, pois todo líder precisa 
crescer, conhecendo-se melhor e conhecendo mais a respeito de seu 
trabalho. Daí a importância da retroalimentação.

“O recebimento do feedback se situa na intersecção dessas duas 
necessidades – nosso impulso de aprender e nosso desejo de aceita-
ção” (STONE E SHEILA HEEN, posição 193).
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Esse retorno pode ser a respeito de pontos positivos ou negativos. Se você quer crescer mais 
rápido, precisa cultivar o hábito de coletar feedbacks. Eles virão, às vezes, por iniciativa sua, 
outras vezes espontaneamente, por parte do liderado que dá o primeiro passo e fala sobre o 
trabalho dele, sobre seu trabalho ou até do desempenho do colega. Isso pode acontecer em 
particular ou em público. O desafio é fazê-lo de forma saudável. 

Especialmente quando em público, é necessário muito tato para que essa seja uma experi-
ência de crescimento. O ruim é que nem todos sabem agir assim e acabam por constranger e 
bloquear o alvo de suas observações, tornando uma experiência muito desagradável – quando 
avaliações são feitas de forma antiética.

Agora, observe uma experiência bíblica no evangelho de Lucas, capítulo 10, sobre o relato 
do envio dos 70 discípulos. Verifique a estrutura de retorno.

Primeiro, Jesus chamou 70 discípulos e os enviou “a cada cidade e lugar onde ele haveria 
de passar” (Lc 10:1). Na sequência, após terem realizado as obras as quais foram instruídos a 
fazer, prestaram um relatório ao Mestre a respeito daquela empolgante aventura.

Ao falarem, se mostraram felizes em dizer: “Senhor, em seu nome os próprios demônios 
se submetem a nós!” (Lc 10:17). Jesus escuta e os orienta dizendo o seguinte: “No entanto, 
alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um 
de vocês está registrado no céu” (Lc 10:20).

Observe que os discípulos retornaram admirados com os resultados, especialmente porque 
os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Cristo. Esse foi o feedback deles para 
Jesus, mas o Mestre também tinha algo para falar, uma correção a respeito da compreensão 
deles. Ele os levou além, ao que realmente deveria causar tamanha explosão de alegria. Um 
retorno com a necessidade de um reparo para ampliar a visão. E o resultado foi crescimento.

Mais à frente, “Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do 
céu e da Terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos 
pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado” (Lc 10:21).

Fique atento à sequência: Jesus envia os discípulos, eles retornam com alegria e uma boa 
avalição da missão, daí o Mestre faz correção de uma compreensão ampliando a visão deles 
e, em seguida, apresenta um feedback ao Pai falando de uma ação divina positiva, o fato de 
revelar aquelas coisas aos “pequeninos”. Desta forma, Jesus também é exemplo de retorno 
avaliativo, mostrando a relevância dessa prática.

Líder, busque crescer a cada dia e guiar seu grupo de jovens com maestria. Deus deseja isso 
de você para o seu bem e o avanço de Sua obra por meio da Igreja. Faça uso dessa ferramenta 
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no espírito de Cristo, porque ela vai ampliar sua percepção, trazendo, 
como fruto, uma liderança saudável, de bom desempenho e aprovei-
tamento salvífico. Continue estudando sobre o assunto com uma visão 
cristã para aplicação no seu contexto.

Cada vez que alguém elogiar ou criticar seu trabalho, veja nisto uma 
oportunidade de aprendizagem e crescimento.

Colete os retornos espontâneos e busque as respostas de seu grupo 
ao perguntar a eles sobre os pontos fortes e fracos do programa ou 
de sua liderança. Faça isso ao final de cada trimestre, no final do ano 
e até mesmo ao terminar um evento.

Busque no Espírito Santo de Deus a capacidade de ouvir e assimi-
lar tudo, sem se envaidecer com os elogios ou se tornar desmotivado 
ou vingativo com as críticas – cresça para honrar ao Senhor da obra, 
sentindo-se feliz por ter sido chamado por Ele para estar à frente do 
serviço cristão.
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Severo Medrano Alconz
Ministério Jovem

Missão Boliviana Ocidental / UB

LOUVOR

Medley Quão Bom/Satisfação – CD 
Jovem 2001

Vou me entregar – CD Jovem 2001
O poder do amor – CD Jovem 1999

Certa vez, Diná, a filha que Lia 
dera a Jacó, saiu para conhecer 

as mulheres daquela terra. 
Siquém, filho de Hamor, o heveu, 
governador daquela região, viu-a, 

agarrou-a e violentou-a. Mas 
o seu coração foi atraído por 

Diná, filha de Jacó, e ele amou 
a moça e falou-lhe com ternura. 
Por isso Siquém foi dizer a seu 

pai Hamor: “Consiga-me aquela 
moça para que seja minha 

mulher”. 

Gênesis 34:1-4

União livre
TESTEMUNHO

M
uitas decisões sentimentais tomadas com 
emoção, paixão e longe dos princípios de Deus 
trazem grandes dores no presente e no futuro, 
como nos versos de Gênesis 34 que lemos.

Regina era uma adolescente com muitos 
sonhos e ilusões, com um futuro promissor devido às suas 
boas notas acadêmicas. Como toda adolescente, ela sonhava 
com seu príncipe encantado, castelos e felicidade. Nunca 
imaginou que passaria pelos piores momentos de sua vida.

Regina conheceu um rapaz mais velho, encantador, em-
pático e aparentemente muito sensível. Ele a conquistou, a 
seduziu e propôs que ela fugisse de sua casa com ele para 
serem felizes. Ela aceitou e se apaixonou profundamente, 
irracionalmente. Os pais de Regina a procuraram e não a 
encontraram. Uma noite, ela voltou à casa dos pais com seu 
namorado pedindo perdão e implorou à família que pudesse 
viver com aquele que ela tinha fugido. Seus pais concorda-
ram com o pedido. Não demorou muito e, em meio a bebe-
deiras, aconteceu a primeira cena de violência e agressão 
vinda do rapaz, com a família e com ela. Mas seu arrepen-
dimento foi tardio, pois ela já estava grávida. Sua vida de 
prantos ao lado de seu filho progrediu consideravelmente.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/34/1-4+
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A vida é o resultado de decisões, grandes e pequenas, que semea-
mos e colhemos.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje oraremos por todos os jovens para que o Espírito Santo lhes 

dê sabedoria e inteligência para tomar decisões saudáveis em sua 
vida afetiva e sentimental, para que sejam abençoados no presente, 
no futuro de sua geração e das gerações vindouras.

MENSAGEM
A sociedade de hoje aceita com muita facilidade a união livre entre 

pessoas que supostamente se amam; talvez pelos paradigmas religio-
sos, filosóficos e socioculturais.

Quando Deus criou o homem e a mulher, tinha propósitos claros de 
companheirismo, responsabilidade, reprodução e prazer. Deus aben-
çoou o casamento entre um homem e uma mulher, para que fossem 
uma só carne.

O casamento e a família são instituições divinas. Desde o começo da 
humanidade, o homem quebrou a ordem estabelecida por Deus ao ter 
várias esposas ou viver em concubinato (Gênesis 4:19; 1 Reis 11:3; João 
4:18). No entanto, o casamento tem desafiado os séculos no mundo 
todo, não importando os costumes locais.

Para você que é jovem, antes de dar o passo para tomar uma deci-
são sentimental, recomendo o seguinte:

1.  Você deve ter a idade apropriada e a maturidade emocional, nem 
muito cedo nem muito tarde, ou seja, entre 22 e 27 anos.

2.  Liberte-se de qualquer sentimento egoísta, volúvel e ocioso.
3.  Ore, ore e ore para que Deus lhe dê sabedoria e inteligência para 

escolher corretamente; que a paixão, o estímulo e a falta de domínio 



jan / mar    2023 36

MÃO NA MASSA
Louvor: O Ministério da Músi-

ca dirige o momento de louvor.
Testemunho: Realize uma 

representação ou vídeo com o 
testemunho apresentado.

Oração intercessora: Forme 
duplas de oração com pessoas 
que nunca tenham orado juntas.

Mensagem: O diretor de jo-
vens prega a mensagem.

próprio sejam aplacados pela graça de Deus.
4.  Não procure um companheiro em lugares onde só há 

vícios, violência e perversão.
5.  Entenda que namorar ou se apaixonar não é uma etapa, 

mas parte de um processo para a vida toda, que começa 
na amizade e continua até que a morte os separe.

6.  Peça conselho e orientação aos seus pais e à sua igreja.
7.  Não se esqueça que o namoro/compromisso não é 

casamento, mas o prelúdio do casamento. Se você é 
namorado(a), aja como tal e não viva como casado(a).

Os casamentos formados em nome de Cristo são os casais 
mais saudáveis e duradouros, porque o fizeram em compro-
misso diante de Deus, da igreja, da família e da sociedade.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os jovens cristãos devem ter muito cuidado na formação 

de amizades e na escolha de companheiros. Cuidem, para 
que isso que agora acham ser ouro puro não se transforme 
em metal sem valor. As amizades mundanas tendem a atra-
palhar o serviço a Deus, e muitas pessoas são arruinadas 
por uniões infelizes, seja nos negócios ou no casamento, 
com aqueles que nunca poderão elevar ou enobrecer. O 
povo de Deus nunca deve aventurar-se a pisar em terreno 
proibido. O casamento entre crentes e incrédulos é proibi-
do por Deus. Mas muitas vezes o coração não convertido 
segue seus próprios desejos e realizam-se casamentos não 
aprovados por Deus (Mensagens aos Jovens, p. 436).
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Obed J. Montes Mamani
Pastor Distrital 

União Boliviana

TESTEMUNHO

E
m nossa igreja, o diretor de Jovens estava preo-
cupado e desanimado com a redução da frequ-
ência nos cultos de sábado à tarde. Decidimos 
orar a fim de que Deus mostrasse uma solução 
para ter mais participação no Culto Jovem. Na 

reunião semanal do Pequeno Grupo de Jovens, conversamos 
sobre o assunto e uma ideia surgiu: adotar as famílias da 
igreja. Nos dividimos em 2 grupos de 6 pessoas. Cada grupo 
deveria convidar e acompanhar as “famílias adotadas” no 
Culto Jovem, ligando, mandando mensagem, lembrando 
do Culto Jovem. A partir desse momento, as famílias da 
igreja se envolveram mais nesse programa e a frequência 
ao Culto Jovem aumentou.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar pelos jovens de nossa igreja, para que o 

Espírito Santo nos capacite e que os programas sejam de 
louvor, adoração, testemunho, e Sua Palavra seja o motor 
de nossa fé.

MENSAGEM
Ao viajar para uma igreja distante, pedi a um amigo da 

igreja que me acompanhasse nas 8 horas de viagem. Quando 

Seja forte e 
corajoso

LOUVOR

Chegou a Hora – Música tema 2021
Você me pertence – CD Jovem 2002

Eu Vou – Música Tema 2022

Sabemos que todas as 
coisas cooperam para o 

bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu 

propósito”

Romanos 8:28, NAA
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conversamos, notei um espírito negativo, de reclamação e desânimo 
com relação à igreja. Quando chegamos ao lugar, você pode imaginar 
que a atitude dele não ajudou muito no desenvolvimento do programa.

Em outra ocasião, tive que viajar cerca de 5 horas para apoiar 
outra igreja. Nessa ocasião, convidei outro amigo. Sua atitude era 
muito diferente. Com muita alegria e atitude positiva, ele aceitou me 
acompanhar e me apoiar nas atividades a serem realizadas na igreja. 
As conversas que tivemos foram repletas de ideias e sugestões para 
continuar cuidando da igreja.

No decorrer do caminho da vida, podemos encontrar pessoas de-
sanimadas pelos problemas e dificuldades; a quem podemos oferecer 
nosso apoio. Mas também encontramos pessoas de bom ânimo. 

Na Palavra de Deus, encontramos Moisés falando com Josué:
“Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: — 

Seja forte e corajoso, porque, com este povo, você entrará na terra 
que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais; e você os fará 
herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não 
o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado” 
(Deuteronômio 31:7,8, NAA).

As lindas palavras de otimismo que Moisés tinha para Josué revelam 
o tipo de encorajamento e apoio que deve caracterizar uma pessoa que 
pertence à família de Deus. Moisés disse a Josué com firmeza: “Seja 
forte e corajoso”, porque uma guerra com as nações cananeias estava 
chegando e Josué tinha que ter essa atitude positiva e a segurança 
de que a mão poderosa de Deus estava com Ele.

Querido jovem, o mesmo Deus que esteve com Moisés e encorajou 
Josué também está com você para sustentá-lo, encorajá-lo e levantá-lo 
quando você falhou e seus planos não saíram como você esperava. Ele 
lhe diz: “Seja forte e corajoso”. Por isso, apesar das lutas e dificuldades, 
levante sua cabeça, erga seu olhar e siga em frente com todo o seu 
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MÃO NA MASSA
Louvor: Cantem acompanha-

dos pelas “famílias adotadas…”.
Testemunho: Grave e edite 

um testemunho para apresen-
tar nas telas da igreja. Faça 
uma apresentação do teste-
munho sobre o desânimo.

Oração intercessora: Ore pe-
los casais ou grupo de amigos 
na igreja.

Mensagem: Mostre as con-
sequências de ter uma atitu-
de negativa. O que perdemos 
quando temos um espírito ne-
gativo? Termine com a dinâ-
mica “Campo Minado”, para 
ilustrar como se pode sair dos 
problemas. [Um dos integran-
tes será vendado e precisará 
cruzar a sala, passando pelos 
obstáculos (copinhos descar-
táveis, tampinhas, ou qualquer 
objeto), enquanto outro deverá 
guiar o colega pela voz. A cada 
vez que o colaborador venda-
do tocar em uma “mina”, deve 
voltar três pasos]

ânimo e coragem, e tenha certeza de que nosso Deus fará a 
parte que Lhe corresponde. Você quer mudar sua atitude? 
Reorganize-se com os jovens e peçam conselho a Deus para 
que juntos vocês disponham suas vidas a serviço de Deus.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Na experiencia de todos surgem ocasiões de profundo 

desapontamento e extremo desencorajamento – dias em 
que só predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda 
o bondoso benfeitor de Seus filhos na Terra; dias em que o 
dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça 
preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança 
em Deus. [...] Pudéssemos em tais ocasiões discernir com 
intuição espiritual o significado das providências de Deus, 
veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, 
esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais 
firme que os montes eternos; e nova fé, nova vida jorrariam 
para dentro do ser” (Vidas que Falam, p. 213).
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LOUVOR

Fiel a Toda Prova – CD Jovem 2005
Fé e Ação – Adoradores 3

Nossa Oração – Adoradores 3

Nisto está o amor: não 
em que nós tenhamos 

amado a Deus, mas em 
que ele nos amou e enviou 
seu Filho para propiciação 

pelos nossos pecados”

1 João 4:10

Samuel Parada
Ministério Jovem

União Boliviana

TESTEMUNHO

U
ma professora da pré-escola tentava explicar 
às crianças de sua classe o que é o amor, mas 
não conseguia. Para saber o que seus pequenos 
alunos estavam entendendo sobre o assunto, ela 
perguntou a eles o que é o amor. Então, uma 

menininha de seis anos se levantou da cadeira e foi até a 
professora, abraçou-a, beijou-a e disse-lhe: “Isso é amor”. 
Mas a professora disse: “Está bem, mas o amor é algo mais. 
O que é esse algo?” A mesma menina, depois de um tempo 
pensando, se levantou e começou a colocar as cadeiras que 
estavam fora do lugar na ordem adequada, limpou o quadro, 
pegou alguns papéis que estavam no chão, arrumou os livros 
que estavam desarrumados sobre uma mesa; e depois, com 
um ar de satisfação disse à sua professora: “Amar é ajudar 
os outros”. A menina tinha razão.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Vamos orar para que os jovens da igreja possam viver um 

cristianismo de compromisso com Deus e com a missão, co-
mo resultado do amor a Deus. Que não seja apenas um cris-
tianismo com um compromisso medíocre, mas que, movidos 
pelo amor de Jesus, possamos ser fiéis a toda prova e estar 
prontos para cumprir a missão e ajudar onde for necessário.

Amor é ação
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MENSAGEM
O versículo de hoje me lembra uma frase da igreja que eu gosto 

muito: “Primeiro Deus”. É uma frase bem curta, mas profunda. É Deus 
que toma a iniciativa sempre. Quando o homem caiu em pecado, o 
plano da salvação já estava preparado, e Jesus já tinha outra frase 
que marca a história do universo: “Eu vou”. O verdadeiro amor não é 
da boca para fora; não é somente palavras. Um apaixonado não pode 
dizer que ama sua amada, mas a trata mal, com palavras grosseiras 
ou com ações que a magoam. Muito pelo contrário, ele se esforçará 
para fazer com que ela se sinta amada de todas as maneiras possíveis. 
João, o discípulo do amor, escreve muito sobre isso, para que o ser 
humano possa entender pelo menos um pouco de como é o amor de 
Deus, e como deve ser a vida do cristão em resposta a esse grande 
amor. João foi conhecido como o filho do trovão, e depois se tornou 
o discípulo do amor. Sua vida foi transformada pelo amor de Jesus 
de tal maneira que suas palavras, ações e seu próprio caráter foram 
mudados por esse amor perfeito que deixa fora o medo (v. 18). 

Como cristãos devemos entender que Deus sempre nos procura 
primeiro, de todas as formas possíveis, para nos encher de Seu amor 
por meio do sacrifício de Jesus. E esse amor, por meio do Espírito 
Santo (v. 13), quer mudar nossa vida. O verdadeiro cristão, assim como 
João, reconhece a iniciativa de Deus, aceita essa iniciativa de salvação 
e sofre uma transformação por meio do amor de Jesus, que enche 
todas as áreas de sua vida. Essas mudanças são refletidas na forma 
de vida do cristão. João diz que permanecer no amor (Deus) refere-
-se a guardar os mandamentos de Deus. Hoje em dia é possível ver 
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MÃO NA MASSA
Louvor: Que o Ministério da 

Música organize um grupo para 
dirigir o louvor.

Testemunho: Organize uma 
pequena encenação da ilustra-
ção apresentada.

Oração intercessora: Peça 
à igreja para se dividir em gru-
pos de 3 pessoas. Cada grupo 
deve ter um adulto, 1 jovem e 
uma criança.

Mensagem: Faça a dinâmica 
da jarra de suco. Em uma mesa, 
coloque 7 copos e uma jarra de 
suco com o suficiente para 4 
ou 5 copos. Convide 7 pessoas 
e peça que cada uma sirva seu 
próprio copo (a ideia é que falte 
suco). Deixe que cada um se sir-
va o quanto desejar e, no final, 
pergunte por que se serviram 
menos ou mais que os outros. 
A mensagem da dinâmica é que 
devemos pensar nos outros.

cristãos sem qualquer compromisso com Deus e a igreja. 
João, em seu evangelho, explica que a única maneira de 
produzir frutos é permanecer unido a Jesus, que é a fonte 
do amor; e a única maneira de estar unido a Ele é obedecer 
à Sua Palavra. Para terminar, João menciona que o amor 
pode ser demonstrado amando a Deus, que é a fonte e o 
iniciador do amor, e também amando o próximo. Esse amor 
é exemplificado por meio de ações em favor dos outros. O 
cristão não pode dizer que ama a Deus se desconhece e de-
sobedece à Sua Palavra; e mais do que isso, não pode ficar 
de braços cruzados diante das necessidades dos que estão 
ao seu redor. João diz: “Deus é amor”. E Deus demonstrou 
Seu amor enviando Seu Filho para morrer por nós. Temos um 
Deus ativo o tempo todo que quer que Seus filhos também 
possam viver um amor que os leve à ação. Que possamos 
ter a experiencia de João: estar tanto tempo ao lado de 
Jesus a tal ponto que nossa vida seja transformada para 
vivermos um amor em ação.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Aquele que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, 

amará 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” (Mensagem 
aos Jovens, p. 29).
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