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oficiaisNossos sites e redes sociais

JovEnS

Nosso site oficial conta com todos os
projetos e materiais do Ministério Jovem,

atualizados o ano todo.

adventistas.org/pt/jovens

clique nos ícones acima para seguir

LídeR JA

Com artigos, materiais e informações para Diretores Jovens e
aspirantes a Líder JA.

liderja.com

Nossas Redes Sociais são atualizadas diariamente com conteúdos para os jovens
compartilharem e se informarem sobre nossos projetos. Siga e divulgue:

http://facebook.com/jovensadventistasbrasil
http://twitter.com/ministeriojovem
http://youtube.com/jovensadventistasbrasil
http://instagram.com/jovensadventistasbrasil
https://www.tiktok.com/@jovensadventistasbr
https://www.adventistas.org/pt/jovens/
http://liderja.com/


Quer receber todas as novidades, vídeos e outros materiais em primeira mão
no seu celular para compartilhar e postar nas suas redes sociais?

CanaL S-ja No TeleGraM

t.me/sjabrasil

Cartão de Liderança, PDL on-line, agenda e muito mais!
LídeR JA

baixe na loja de aplicativos do seu celular

Ano bíblico + livros de Ellen White para 2023
BiblE PlaN

baixe na loja de aplicativos do seu celular

Uma Revista on-line com artigos especiais
para Universitários.

DiáLogO

baixe na loja de aplicativos
do seu celular

O 7ME é um espaço para membros e amigos
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por
meio de seu sistema online e aplicativo,
você pode: atualizar seus dados cadastrais;
solicitar pedidos de transferência entre
igrejas; acompanhar a situação financeira
de sua igreja; adorar a Deus por meio dos
dízimos e ofertas conferir seus recibos e
extratos.

7Me

adventistas.org/7me

celularPara ter no

https://t.me/sjabrasil
http://adventistas.org/7me


TemA JA | 2023

Tudo o que você precisa saber sobre o Tema do Ano de 2023, #EuVOU,
está no nosso site para baixar e divulgar:

Vídeo com o Pr. Carlos Campitelli

Vídeo promocional do Tema JA 2023

Artes abertas e fechadas

PDF Modo ON

Música e materiais da música Eu Vou

Powerpoints

Para 2023 organizamos todas as ações dos
principais projetos do #MinistérioJovem num

calendário especial pra você baixar.
Assim, você já tem todas as ações que vamos

fazer no ano de uma vez só e pode  se
organizar com os jovens da sua igreja para

participar do #ModoON. 

tema jovem

baixar pdf

https://www.adventistas.org/pt/jovens/projeto/tema-jovem/
https://www.adventistas.org/pt/jovens/projeto/tema-jovem/
https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/mj/pt/2023/TemaJA/PDF2023.pdf


LogoS dos ProjetoS

Para você que precisa dos logos
dos projetos e dos Ministérios: JA, Música e

Universitários em vários formatos:

Para JoveNS Para
UniverSitáRioS

PDL

O Programa de Desenvolvimento de Líderes
é 100% on-line, com 10 vídeo-aulas totalmente gratuitas

para todos os #JovensAdventistas que querem aprender
mais para ajudar no crescimento

da sua igreja local.
 

Curso De Leitura 2023

Para quem não sabe, todos os anos
temos 2 livros especialmente
escolhidos para o Curso de Leitura:
1 para os #JovensAdventistas e outro
para os #UniversitáriosAdventistas. 

baixar logos

pdl

compre aqui

https://drive.google.com/drive/folders/1RQozYqypVAHap9jnM4IWn7EQ7nd9RhRH?usp=share_link
https://liderja.adventistas.org/pt/sobre/
https://liderja.adventistas.org/pt/curso-de-leitura/


A  Escola Sabatina Jovem precisa ser um espaço
especial onde nossos jovens sintam-se

acolhidos e parte da comunidade. 
Além disso, o estudo da #LiçãoJovem deve ser

parte da rotina dos jovens para que possam
participar + ativamente nas atividades em grupo.

VídeoS DiárioS
Da Lição JoveM

Toda semana disponíveis em nossas redes:
Instagram, Facebook e Youtube.

E também no nosso site:

Vídeo SemanaL
ComuniDadE +

Adquira e incentive o estudo da Lição!

É a lição semanal para o seu #PGJovem.
Você encontra o texto completo na própria

#LiçãoJovem, depois da lição de sexta-feira 

lição digital lição impressa digital + impressa

espaço jovem

https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/14780/jovens---digital-(assinatura)-licao-da-escola-sabatina
https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/5775/comtexto-biblico---jovens---(assinatura)---licao-da-escola-sabatina
https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/14885/combo---jovens-+-digital-(assinatura)-licao-da-escola-sabatina
https://liderja.adventistas.org/pt/espaco-jovem/


materiaisoutros

RevistA AçãO JoveM

É nossa revista trimestral, 100% digital e
gratuita contendo: artigos, temas para Cultos
Jovens e informações dos projetos do
Ministério Jovem para o trimestre. 

MediTaçãO JoveM

Este devocional é um convite diário
para você andar do lado certo, ainda

que pareça estar na contramão.
Inspire-se com as experiências
compartilhadas pelo Pr. Milton

Andrade, ex-baixo do Arautos do Rei. 

baixe aqui

compre aqui

https://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-jovem/revistas/acao-jovem-2/
https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/20662/devocional-jovem-2023---inverso-(brochura)


O projeto possui um site próprio,
onde você encontra os materiais da
campanha de divulgação, notícias e
artigos sobre doação de sangue.

VidA poR VidaS

EstuDO BíbliCO

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!

AlgO MaiS

acesse o site

acesse

https://vidaporvidas.com/pt/
https://algomais.dvconnect.io/

