Estamos participando de um momento histórico. 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 entoando 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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As camisetas Eu Vou estão cada 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
desejo 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.

Chamado
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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Quando alguém pergunta se você vai
mesmo faltar aquela 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 apresentando Jesus às
pessoas através da Missão Calebe, sua
resposta é EU VOU!

Resposta
A

do verdadeiro JA, quando
questionado se realmente vai
se manter puro mesmo em meio
às tentações, é EU VOU! (dar um
destaque nesta frase).

Enfim, são grandes e importantes
perguntas, mas a resposta segue sendo a mesma. E se segue sendo a mesma, faz muito sentido continuar com
este conceito por mais um ano.
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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 pautada nela.
A gente se inspira vendo o quanto você, Jovem Adventista, é forte, no quanto a Palavra de Deus permanece em
você e em como 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

,

Missão
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Continuaremos sonhando com um Ministério Jovem
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

s
e
s
a
f
en
V

que temos. São elas:

Espaço Jovem – incentivando
cada Ministério Jovem a ter
sua classe de Escola Sabatina
Jovem funcionando regularmente, cadastrada no app 7me e com 100% de assinantes da Lição da Escola Sabatina 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, desenvolvendo, 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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Janeiro

MÊS

PrOjEtO

ATiviDAdE dO MêS

• 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.
Espaço
Jovem

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

Fevereiro

• Marcar a data desse primeiro encontro
especial do ano.

PDL

• Acesse o site: liderja.com para conhecer
tudo sobre o PDL e como fazer o curso online.
• Inscrever-se e inscrever os jovens da sua
igreja para fazer o PDL.

Março

• 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
Dia Mundial
do Jovem
Adventista

• Organizar as atividades e programas
especiais do Dia Mundial do Jovem
Adventista
• Aprovar a data e as atividades na comissão
da igreja

Abril

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

Impacto
Esperança

• Entregar os livros do #ImpactoEsperança
de forma criativa em sua comunidade.
Participar de ações de esperança durante
o mês com os jovens da igreja
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Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Classe
Bíblica
Jovem

• Fazer o Estudo Bíblico Jovem “Algo Mais”.
• Estudar com pelo menos 1 amigo.

Vida por
Vidas

• Organizar seu Ministério Jovem para doar
sangue durante o mês de junho e convidar
amigos que não sejam de sua igreja para
participar das doações.

Semana
Jovem

• Realizar a #SemanaJovem na igreja
local convidando os amigos que já estão
estudando a Bíblia conosco desde maio.

Ação Social
com o
PG Jovem

Setembro
Amarelo

Desafio no
Campus
Universitário

• Planejar uma ação social especial com
todo o pessoal do seu #PGJovem e
convidar amigos não-adventistas para
participar com vocês.
• Criar ações criativas e informativas com
os jovens da sua igreja para promover a
conscientização sobre a importância dos
cuidados com a saúde mental.

• Organizar, com outros colegas adventistas
de sua faculdade, alguma ação especial na
universidade para apresentar a mensagem
de Jesus para seus colegas e professores.

Culto
Jovem
Especial

• Organizar um #CultoJovem especial de
retrospectiva do ano com uma social na
sequência para convidar todos os jovens
que participaram das atividades do ano e
amigos.

Mutirão de
Natal

• Organizar uma gincana de arrecadação de
alimentos entre os jovens e toda a igreja
para doar para o projeto.
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Estas são ações em que você e seu Ministério Jovem
deverão se envolver para fazer a diferença na sociedade,
em sua igreja local e na vida das pessoas ao seu redor, cumprindo, assim, nosso verdadeiro propósito: Os jovens pelos
jovens, os jovens pela igreja e os jovens por seus semelhantes.

Convicçao
,
Siga firme na

,

de que você foi chamado por Deus e mantenha a resposta “EU VOU” sempre viva em seu
coração não só por mais um ano, mas por toda
a vida.
Em 2023, #EUVOU e você?
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Vídeos diários da
Lição Jovem.

Semanalmente, temos a lição para o seu
PG Jovem comentada, para ajudar você
na condução do tema com seus amigos.

Co
Mu
Ni
Da
De
+
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Ao final de
cada trimestre
fazemos uma
live especial
com dicas e
ideias para
melhorar o seu
Espaço Jovem.

Semanalmente,
disponibilizamos um
PDF para professores
da Escola Sabatina
Jovem que queiram se
aprofundar no tema da
Lição Jovem e receber
dicas de como abordar o
tema.

Para baixar esses e outros materiais acesse nosso site:
adv.st/espacojovem
E siga nossas redes sociais:
@jovensadventistasbrasil
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