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Neste começo de ano é importante você ter foco no trabalho e nas prioridades.
Neste trabalho você não pode esquecer que o líder cristão é uma pessoa importante na
comunidade local. Seu trabalho é estar ligado em comunhão com Deus através do estudo da
Bíblia, da oração e estar envolvido na missão e no serviço da igreja. O líder transforma ambientes, une pessoas, muda destinos. Neste ano queremos que a juventude esteja envolvida
no projeto “Missão Calebe”.
Existe um potencial muito grande nos jovens, quando o assunto é missão. Eles são dinâmicos, gostam de desafios e sempre estão dispostos a tomar uma bandeira e se envolver. É nesta
hora que entra o líder cristão, motivando e fazendo a cabeça da moçada para que possam estar
envolvidos nos projetos da igreja.
Neste ano, temos grandes projetos para você.
Em 2014 iremos trabalhar:
1. Na formação de novas igrejas, no projeto #UmAnoEmMissao - Nosso objetivo é plantar duas igreja na cidade de Montevidéu e no segundo semestre cada união terá seu
projeto de plantio de igreja;
2. Missão Calebe - incentivando a juventude a doar suas férias para a missão e ver vidas
transformadas;
3. Dia 8 de março é o dia do lançamento do Culto Jovem, teremos um programa especial
que servirá de modelo para sua igreja.
Essas atividades darão motivação e fortalecimento espiritual aos jovens. É importante levá-los
a consagrar sua vida a Deus, mas também é importante incentivá-los no trabalho missionário.
Leve-os a amar a igreja e dedicar sua vida por ela.
Faça neste ano um grande trabalho para Deus e lembre-se: “Jesus está voltando” e precisamos do envolvimento de todos.
Um grande abraço.
jan-mar
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funções de trabalho. O site está em inglês, por isso explicamos
abaixo os passos básicos:

[ Voluntariado ]

a) Procurar e escolher o(s) chamado(s) de sua preferência
pela posição desejada, por país ou por Divisão no seguinte link:
www.adventistvolunteers.org/LongTerm/SearchCalls

Serviço Voluntário Adventista

Um Chamado
aos Jovens

O Serviço Voluntário Adventista, programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível
mundial, convida a cada jovem que tenha no coração
o objetivo JA, “Salvar do Pecado e Guiar no Serviço”,
a dedicar um ano de sua vida como um missionário
voluntário em alguma instituição adventista, seja em
um país de nossa própria Divisão Sul-Americana ou
em outros países ao redor do mundo. O Senhor chama
os jovens para serem sua mão auxiliadora. Josué, Davi,
Daniel, Jeremias, Ellen G. White e muitos outros foram
chamados à missão quando eram jovens! A razão é
simples: “Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são
fortes, e em vocês a Palavra de Deus permanece e
vocês venceram o maligno ” (1 João 2:14).
Qual é o primeiro passo para ser um voluntário?
SELECIONAR PROJETOS (CHAMADOS/
CALLS) E PREENCHER CADASTRO ONLINE:
No processo de ser voluntário é necessário acessar
o site mundial do Serviço Voluntário Adventista e analisar as opções de projetos, ou seja, possíveis lugares e
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MUITO IMPORTANTE: Leia cuidadosamente a descrição
dos chamados que você irá escolher, inclusive os seguintes
pontos:
• Os chamados com código “-IN” são somente para voluntários daquela Divisão.
• O responsável pelas despesas de: alojamento, alimentação,
água/eletricidade (utilities).
• Os requisitos necessários: idioma, qualificação profissional, visto, vacinas etc.
b) Criar e completar seu cadastro online. O processo é o
seguinte:
• Uma vez que já visualizou o(s) chamado(s) de sua preferência, caso não tenha uma conta no sistema online do
SVA, na descrição do chamado que você escolheu clique
no botão “AddtomyInterests” localizado no alto da página
do chamado.
• Em seguida, se você não possui uma conta, crie, clicando
na opção “Create a New Account” e preencha seus dados.
Uma vez que a conta foi criada, adicione pelo menos dois
chamados do seu interesse (em ordem de prioridade) e
comece a preencher seu cadastro online (clicando no botão
“Begin Online Application”). Para que seu cadastro seja
concluído, você deve preencher todas as informações ali
solicitadas (exceto o que não se aplica ao seu caso).
Mais informações você encontra no nosso site: http://www.
voluntariosadventistas.org/

no Egito. Ela foi professora da classe do Jardim de Infância
em uma escola adventista, que era composta por cinco alunos muçulmanos, nove católicos e dois adventistas. Eles são
também de diferentes nacionalidades, como egípcios e sudaneses. Priscila afirma: “Nunca havia vivido uma experiência
tão enriquecedora. Viver em um país em que a cultura é tão
distinta da minha desafiou meus limites, mas me fez crescer.
Isso me ajudou a compreender aqueles que são diferentes de
mim e que não existe somente uma maneira de compartilhar o
evangelho e o amor de Deus. Aqui, minha maneira de pregar é
amar as crianças, ensinar-lhes sobre Jesus, o amor e o respeito
ao próximo. E, ao terminar a jornada, eles poderão levar aos
seus lares essa mesma mensagem de amor. Dependi totalmente
de Deus e estive mais perto dEle como nunca. Incentivo a todos os jovens que sintam o chamado de ser missionário para
não duvidar que Deus vai levá-los, vai trazê-los e vai guiá-los
em cada passo.”

Josué Dominguez Uriarte

Priscila Ahumada

Priscila Ahumada é uma jovem argentina da Universidade
Adventista del Plata que serviu como missionária voluntária

Josué Dominguez Uriarte faz teologia na Universidad Peruana Unión, no Peru e foi missionário voluntário no Brasil.
Trabalhou em evangelismo no projeto Missão Total em Nova
Aquidauana, uma cidade que fica a duas horas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Josué dá seu testemunho:
Decidi ser um missionário voluntário porque existem desafios
e sonhos que a Igreja Adventista estabelece e podemos ser
parte deles. Minha experiência no Brasil durou cinco meses
e hoje tenho certeza de que Deus usou minha vida e a dos
meus amigos missionários. Como resultado, pessoas foram
transformadas, mais de vinte interessados foram batizados e
uma nova igreja foi estabelecida. Estou convencido de que ser
missionário voluntário realmente transforma vidas, não só a
dos missionários, mas também das pessoas que são alcançadas
pelo estudo da Bíblia e testemunho pessoal. Uma vez missionário, para sempre missionário.”
jan-mar
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O projeto One Year in Mission tem como objetivo
incentivar e apoiar jovens adventistas a dedicarem um
ano de serviço integral a Deus, cumprindo assim a
missão deixada por Jesus a cada um de nós. O projeto
tem a visão de que este é apenas o despertar para uma
vida toda em missão não importando a profissão ou
área de atuação dos participante. O importante é que
cada jovem seja um missionário em sua comunidade
local ou sua esfera de trabalho.
Em sua primeira etapa, realizada em Nova Iorque
(Estados Unidos), o projeto reuniu 14 jovens de todo
mundo para serem missionários evangelistas em parceria com o programa de Evangelismo das Grandes
Cidades proposto pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia em todo o mundo. Um jovem de cada uma das divisões mundiais que compõem a Associação Geral da
Igreja Adventista foi convidado a fazer parte do grupo
pioneiro que preparou o solo para o Evangelismo de
Colheita ocorrido em Junho de 2013 na mesma cidade.
Para tanto, foram realizadas atividades sociais e projetos
dentro e fora das igrejas para servir a comunidade e levar
o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus.
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Após o retorno destes jovens a suas divisões de origem, projetos locais estão sendo realizados em todo o
mundo de forma a replicar o projeto OYIM com outros jovens missionários. Na Divisão Sul Americana,
que atende Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile,
Bolívia, Peru e Equador, o projeto Um Ano em Missão será realizado, em 2014, na cidade de Montevidéu
(Uruguai) com 16 jovens representantes das 16 uniões
que compõem a Divisão. Esses jovens farão projetos
que ajudarão a comunidade e estarão diretamente envolvidos em pequenos grupos e estudos bíblicos, de
forma a preparar a cidade para o Grande Evangelismo
que acontecerá em Montevidéu em Julho de 2014.
Para fazer parte deste projeto prepare-se espiritualmente e procure o seu líder de jovens local para
e inscrever e fazer parte do processo seletivo para
escolha de missonários.
Ore por esses jovens e se prepare para ser também
um missionário nas próximas fases do projeto Um
Ano em Missão.
Liz Motta | coordenadora do projeto
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[ Culto 1 ]

Por: Pr. Ivay Araújo | MJ - USEB
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Discipulado

Jovem

“Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos
de Deus inculpáveis, no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis
como astros no mundo” Filipenses 2:15.
Louvor
Somos Teus (Cd Jovem 2012)
Eu sou Calebe (Cd Jovem 2013)

O projeto Missão Calebe é um movimento missionário que tem
revolucionado as ações, o estilo de vida, o comportamento, e muitas
outras coisas na vida dos jovens em todos os lugares. Este projeto maravilhoso nasceu no coração de um grupo de jovens que não estava
conformado em simplesmente aproveitar as férias anuais para recreação

e viagens, por isso decidiram usar suas férias em9 uma aventura
sem limites para Deus. Eles encararam obstáculos, superaram
desafios e realizaram um evangelismo radical e abençoado por
Deus. Hoje, este projeto ultrapassou as fronteiras alcançando
não somente o Brasil, mas em toda a América do Sul. Agora,
vale a pena pensar, refletir, sonhar e analisae como a Missão
Calebe além de ser um projeto de evangelização, tem sido uma
maneira perfeita de discipulado para os jovens!

Testemunho
Quando Gilmar Marques Araújo teve as primeiras informações
a respeito de um projeto para jovens chamado Missão Calebe, ele
acabava de entrar para a igreja e ainda não tinha encontrado um
ministério onde realmente se realizasse como cristão.
Gilmar é membro da igreja do bairro São Paulo na grande
Belo Horizonte. Ele trabalha como comerciante e representante comercial e aceitou ir para a Missão Calebe. Durante
essa experiência, Deus tocou profundamente seu coração e
ele mudou completamente o modo de ser com a igreja, com
a esposa, com os amigos e o melhor de tudo é que sua paixão
pelo evangelismo jovem foi despertada naquela ocasião. O que
Gilmar não sabia era que ele havia criado um problema familiar! Sua esposa, Selma, não admitia que ele saísse e deixasse
suas responsabilidades com o comércio e com a família para
“viajar com jovens e passar dias fora de casa”. Mas Gilmar não
desistiu. Ele continuou se reunindo com os jovens e procurou
envolver também sua família. Foi maravilhoso sentir que Deus
estava trabalhando na sua família.
No ano seguinte, Gilmar foi como líder para a nova edição
da Missão Calebe na cidade de Prudente de Morais, onde sua
equipe fundou um novo grupo adventista e várias pessoas
foram batizadas para honra e glória de Deus. O detalhe que
fez a diferença: sua esposa e sua filha o acompanharam nesse
projeto e hoje toda a família é apaixonada pela Missão Calebe!
Valeu a pena não desistir e discipular toda a família, que agora
está cada vez mais unida no mesmo propósito. No Bairro São
Paulo, onde Gilmar e Selma assistem, quase todos os jovens
são Calebes! São dezenas de jovens da mesma igreja que não
querem saber de outra coisa nas férias. Só dá Missão Calebe!

Oração Intercessora
Este é o momento de interceder por milhares de jovens que
já dedicaram suas vidas e continuam se dedicando para este
trabalho especial. Também é importante orar pelos jovens que
ainda não participaram, mas que precisam ter esta experiência.

Mensagem
• A convivência na Missão Calebe é um fator unificador de
ações, propósitos, princípios e desafios entre os jovens.
•A
 influência de um jovem para com o outro é um fator multiplicador que vem crescendo cada ano em todos os lugares.
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• O entusiasmo de “servir” tem se tornado um efeito dominó, levando os jovens a mostrarem para outros da sua
comunidade, da sua igreja, do seu círculo de amigos, enfim
a todos com quem tem contato, que “vale a pena também
ser um Calebe”.
• O ato de trabalhar em equipe com os mesmos objetivos e
propósitos desperta uma motivação para querer fazer muito
mais com o seu pequeno grupo ou círculo de amigos. E não
temos dúvidas de que o Senhor se deleita em beneficiar um
grupo de crentes unidos, cooperando em amor e unidade.
Se estes forem jovens, creio que a bênção será dobrada!
Aí está o ciclo do discipulado! Creio que não existem dúvidas
de que esta é uma realidade clara na Missão Calebe. Muitos
dos que são batizados no projeto de Missão Calebe expressam
claramente o desejo de também saírem e trabalharem por
outros jovens que se encontram na mesma situação em que
eles estavam. É impressionante o fervor e a disposição destes
jovens em querer ajudar aos outros.
Veja abaixo outras características singulares dos que
são Calebes:
a) Salvação e Serviço/Comunhão e Missão – é na Missão
Calebe que o jovem desenvolve o hábito de começar
o dia com Deus (jornada espiritual). É a intimidade
com Deus que ajuda a criar dependência dEle. Isto
acontece todos os dias durante o projeto.
b) Bíblia, Oração e Testemunho – este é o trinômio que
sustenta o cristão. O jovem experimenta na prática
na Missão Calebe.
c) Espírito de Liderança – é despertado em muitos durante o projeto. Eles percebem que tem este dom e
começam a praticá-lo, para depois continuarem nas
igrejas locais.
d) O despertar do sonho ao Ministério – muitos descobrem isto durante uma campanha da Missão Calebe,
outros confirmam o chamado que já tinham recebido
de Deus. Tenho acompanhado dezenas de jovens que
estão no seminário ou preparando-se para tal.
e) Direcionamento ao Sonhando Alto – é um passo para
entrar no projeto e começar a sua faculdade em uma
de nossas escolas. Tem sido uma bênção para muitos
rapazes e moças.

Espírito de Profecia
Serviço Cristão, pág. 65 e 180.
“Calebes são os homens mais necessários nestes últimos dias”.
“Passado o entusiasmo, apenas alguns fiéis Calebes tomarão
a frente e manifestarão princípios inabaláveis. São estes o sal
que conserva seu sabor”.
jan-mar
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TESTEMUNHO

[ Culto 2 ]

Por: Nivaldo Alves Godinho | ASES
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Seja o verão

de Jesus

“Os justos resplandecerão como o sol, no reino
de seu Pai...” Mateus 13.43.

Há muitos anos, alguns garimpeiros estavam há meses à
procura de ouro, quando um deles encontrou um veio muito
rico. Trabalhando avidamente, os homens depressa conseguiram uma boa quantidade do precioso metal. No entanto,
suas provisões estavam se acabando e precisavam ir à cidade
buscar mantimentos. Concordaram, então, em não dizer nada a ninguém. E, assim, o fizeram, mas, quando estavam para
voltar para o campo, um grupo de homens juntou-se a eles e
estavam prontos a segui-los.
- O que vocês querem? - perguntaram eles.
- Queremos ir com vocês; vocês encontraram ouro.
- Quem lhes contou isso?
- Ninguém! O rosto de vocês nos mostrou!

ORAÇÃO INTERCESSORA

Louvor
Está na hora (CD JA 2008)
Brilha em mim II (CD JA 2009)
Brilha em mim I (CD JA 2009)

Neste momento de oração tente trazer o testemunho de
alguém que voltou para a igreja após as orações intercessoras.
Pergunte à igreja pelos jovens e irmãos que deixaram de brilhar
por Jesus e para aqueles que podem estar na igreja, mas estão
fracos na fé; e peça que digam o nome de cada um deles. Quem
tiver algum nome por quem gostaria de orar, pode ir à frente.
Incentive a pessoa a continuar intercedendo e em seguida faça
uma oração por todos os nomes apresentados.

MENSAGEM
Mateus 13:43-44
As pessoas refletem aquilo em que realmente acreditam.
Poderíamos citar alguns exemplos: os rabinos, os muçulmanos, os budistas, etc... E o cristão? Será que o cristão reflete
aquilo em que acredita? Se olharmos e analisarmos o estilo dos
cristãos modernos, poderíamos ter algumas dúvidas. Então,
como podemos refletir verdadeiramente o exemplo de Cristo
em nossas vidas?
1º - Lendo Sua Palavra: Por mais que se
fale e se incentive a leitura diária da Palavra
de Deus, a grande realidade é que muitos
cristãos ainda não criaram este hábito.
É preciso conhecer as Escrituras e para
isso é preciso gastar tempo estudando
suas sagradas verdades. Nada pode
substituir a leitura da Bíblia.
2º - Orando: É através da oração
que Deus nos capacita a seguir os Seus
ensinos. Diariamente, peça sabedoria a
Deus e também sensibilidade para ouvir
a voz suave do Espírito Santo falando ao
seu ouvido.
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3º - Amando Sua Volta e Seu Reino: A Volta de Jesus é
o acontecimento que os cristãos mais aguardam. Precisamos
impedir que essa verdade perca o brilho e se torne uma notícia comum em nossa vida. Quando amamos a Jesus, sua volta
e seu reino, esse amor vai brilhar em nós e refletiremos nos
olhos a alegria dessa bendita esperança.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Mensagens aos Jovens, pág.121.
“Porém continuem a crescer na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 2 Pedro 3:18.” É o
privilégio dos jovens, ao crescerem em Cristo, crescerem na
graça e no conhecimento espirituais. Podemos conhecer mais
e mais de Jesus por um interessado exame das Escrituras, seguindo então os caminhos de verdade e justiça assim revelados.
Os que estão sempre crescendo em graça são firmes na fé e
marcham avante.
No coração de todo jovem que se propôs ser um discípulo
de Jesus Cristo, deve haver um fervoroso desejo de atingir a
mais elevada norma cristã, ser um colaborador de Cristo. Se
ele puser sua aspiração em pertencer ao número dos que serão
apresentados irrepreensíveis diante do trono de Deus, estará
continuamente progredindo. O único meio de se manter firme,
é progredir diariamente na vida divina.”

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas escolhidas têm como foco resplandecer a Jesus, mas você poderá usar outros hinos que tenham
como objetivo o discipulado, a santificação e o serviço. Tente
incentivar os jovens da igreja a participarem do louvor tocando
algum instrumento. Dê valor ao momento do louvor, não faça
como algo sem maior importância, convide o maior número
de pessoas para ficarem responsáveis pelo louvor.
Testemunho: O testemunho deste sábado é uma ilustração,
mas você pode acrescentar outro testemunho de algum novo
converso ou alguém que está estudando a Bíblia e dê a importância de voltarmos ao primeiro amor e resplandecer a Jesus.
Oração Intercessora: No momento da oração, crie um
clima bem propício, com uma atmosfera tranquila para que
os irmãos possam sentir-se em paz. Pode tocar uma música
bem suave ao fundo, por exemplo. Não faça da oração algo
pesaroso ou triste. Escolha uma pessoa animada e motivadora.
O mais importante é envolver toda a igreja neste momento.
Mensagem: A mensagem deste sábado tem como objetivo
despertar a igreja para um compromisso verdadeiro com Cristo
e uma busca incessante de ser cada vez mais parecido com
Cristo. Pense em outros recursos como vídeos, encenações,
mas lembre-se sempre do tempo e de terminar o culto jovem
dentro de uma hora no máximo.
jan-mar
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[ Culto 3 ]

Por: Thássia Oliveira | Secretária JA- USeB
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15 minutos

de FAMA
“Quanto ao mais, irmãos, tudo
o que é verdadeiro, tudo o que
é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que
é amável, tudo o que é de boa
fama, se há alguma virtude, e se
há algum louvor, nisso pensai”.
Filipenses 4:8.

TESTEMUNHO
Marquinhos Maraial nasceu em uma família cristã
na cidade de Belém de Maria, PE. Porém, ainda na adolescência
abandonou a vida religiosa para se dedicar à música secular.
Durante 25 anos, Maraial produziu músicas para grupos conhecidos como Banda Calipso, Luan Santana, Ivete Sangalo,
Araketu, Bruno e Marrone, entre outros. Além de compor,
Maraial também lançou quatro álbuns. Sua vida financeira era
bem sucedida, porém, o cantor diz que não era feliz. “Quando
eu olhava de cima do palco via as pessoas felizes; mas quando
o show terminava, elas estavam acabadas, bêbadas, muitas
brigavam”, revela.
Maraial conheceu a mensagem da TV Novo Tempo através de sua esposa. Ela sempre ficava em casa com os filhos
durante os longos períodos de ausência do cantor. “Quando
vi o programa Está Escrito, com o pastor Fernando Iglesias, a
mensagem tocou meu coração e resolvi mudar de vida”, explica
o cantor. Depois de um período de estudos da palavra de Deus,
Marquinhos Maraial, que também era prefeito da cidade de
Maraial, em Pernambuco, foi batizado na Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Atualmente ele dedica seu talento apenas para
louvar a Deus e viaja pelo Brasil divulgando seu DVD – “Esperou por Mim”, da gravadora Novo Tempo.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Neste sábado, nossas orações devem ser em favor das pessoas que cultuam ídolos e muitas vezes nem se dão conta
disso. Adeptos do exibicionismo de roupas de grife, celulares de última geração, conquista de títulos acadêmicos e até
mesmo demonstrações orgulhosas de “santificação pessoal”
ou “conversão”, essas pessoas buscam para si honras e glórias
que deveriam ser dadas somente a Deus.

Louvor
O melhor lugar do mundo (CD Jovem 2003)
Entrega (CD Jovem 2010)
Pode cair o mundo estou em paz (CD Jovem 2007)
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é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo
além do que convém; antes, pense com moderação, conforme
a medida da fé que Deus repartiu a cada um”. Romanos 12:1-3

ESPÍRITO DE PROFECIA
Caminho a Cristo, Pág. 44.
“Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dEle nos separe. Por isso diz o Salvador:
“Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não
pode ser Meu discípulo.” Luc. 14:33. Tudo que afaste de Deus o
coração, tem de ser renunciado. Mamom é o ídolo de muitos.
O amor ao dinheiro, a ambição de fortuna é a cadeia de ouro
que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas
por outros. Uma vida de comodidade egoísta, isenta de responsabilidades, constitui o ídolo de outros. Mas estas cadeias
escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer
metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de
Deus a menos que o sejamos totalmente”.

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem
focar o tema principal. Escolha mensagens relacionadas com
entrega a Deus, transformação de vida e restauração da fé.
Testemunho: O testemunho de hoje é do cantor Marquinhos Maraial que abandonou fama e dinheiro para dedicar sua
vida somente a Deus. O vídeo por ser encontrado no youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=nROzB7Mu7uk. Não deixe
de exibir em sua igreja.

MENSAGEM

Oração Intercessora: As orações desse culto devem mostrar que ídolo é tudo que toma o lugar e tempo que deveriam
ser dedicados a Deus.

A busca pelos “15 minutos de fama” também afeta aos jovens cristãos. Não estamos livres da tentação do exibicionismo.
Nossa “fama” deve estar em testemunhar de Jesus através do
nosso viver: “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
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados
com este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me

Mensagem: Esta parte deve ser dirigida por alguém que
possa explorar o tema e textos bíblicos. A busca pelos “15 minutos de fama” também afeta aos jovens cristãos. Não estamos
livres da tentação do exibicionismo. E todas essas iniciativas
de “se lançar ao estrelato” no meio cristão, tem sido plenamente correspondidas por uma geração formatada à “cultura
do fã”. Há “ídolos cristãos” porque há uma multidão disposta
a “idolatrá-los”. O Jovem Adventista é convidado a se afastar
dos “ídolos seculares”, mas a “cultura do fã” está impregnada
de tal forma, que rapidamente ele substitui o “ídolo” por um
pastor, um cantor, um professor, ou um escritor. Confunde-se
referência, bom exemplo com idolatria.
jan-mar
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Por: Pr. Magno Marinho | Assist. Niterói

© ImageryMajestic | Shutterstock e Yuliufu | Fotolia

Assistir ou

assistir?
“Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegrese o teu coração nos dias da tua mocidade, e
anda pelos caminhos do teu coração e pela vista
dos teus olhos; sabe, porém, que por todas essas
coisas te trará Deus a juízo”. (Eclesiastes 11:9)
Louvor
Ensina a me Servir (CD JA 2003)
Mensageiro (CD JA 2006)
Quero me entregar (Ministério de Louvor Está
Escrito 2006)
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TESTEMUNHO
Marcos era um rapaz que sempre via seus amigos adventistas no sábado à tarde fazendo coisas diferentes. Eles saíam
para a igreja com suas camisas estilizadas com logos da igreja
ou dos desbravadores, e ele sempre admirava porque estes
jovens eram muito ativos no seu bairro. No entanto existia
um jovem adventista que morava em sua rua, e este jovem
adventista não fazia nada, só assistia aos cultos, ficava sentado
no banco e nem se envolvia com nada. Um dia, curioso Marcos decidiu fazer uma visita à igreja do bairro, e ao conversar
com este jovem, ele perguntou, porque os seus amigos são tão
felizes e você não? O rapaz respondeu: - Porque eu não gosto
muito de me envolver.
Quando não nos envolvemos com as coisas do Senhor, não
podemos ser verdadeiramente felizes.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Organize a igreja em grupos de oração de forma que ninguém
fique de fora, e peça aos integrantes de um grupo que orem para
que as pessoas dos outros grupos sintam-se motivadas a trabalharem na causa do Senhor. Assim, cada grupo irá orar para que os
outros grupos comprometam-se com a obra. Dessa forma, todos
saberão que é seu dever como cristão, atuar na causa do Senhor.

MENSAGEM
Ilustração: O Corvo e o Rouxinol enviados à Terra
Uma fábula antiga diz que a rainha das aves, desejando saber
o que era o mundo, enviou a Terra dois emissários para dar-lhe
relatórios. O primeiro era o corvo. Depois de percorrer este nosso
planeta, voltou dizendo que vira só cavernas, erosões, putrefações,
cadáveres e carne em decomposição. Na verdade ele só vira isso.
Depois a rainha mandou outro emissário: o rouxinol. Ao
voltar, ele contou entusiasmado que vira rios formosos, fontes
cristalinas, flores, florestas e grandes encantos. Tão emocionado
ficara, contemplando essas belezas, que muitas vezes teve de
cantar, inspirado por elas.
Como se vê, essa fábula mostra que há belezas e feiúras.
Você pode escolher enxergar o que quiser.
Assim também é com o serviço do Senhor. Alguns podem
achar cansativo trabalhar para Deus e preferem não se envolver. Porém outros escolhem dar sua vida para o trabalho na
causa de Deus, sabendo que sua vida verdadeira não é aqui,
mas no céu, com Jesus.
Serviço Cristão: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações...” (Mateus 28:19)

Fortalecimento da Fé: ... “ A palavra está junto de ti, na
tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos.” (Romanos 10:8)
Trabalhadores fiéis: “Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que
hão de herdar a salvação?” (Hebreus 1:14)

ESPÍRITO DE PROFECIA
Beneficência Social, página 109, 110.
“Há muitos setores onde os jovens podem encontrar oportunidade para esforço útil. Ao se organizarem em grupos para serviço
cristão, sua cooperação se provará uma assistência e encorajamento. ... Nesta finalizadora obra do evangelho há um vasto campo a
ser ocupado; e, mais que em qualquer outro tempo, a obra deve
recrutar auxiliares dentre o povo comum. Tanto jovens como os
de mais idade serão chamados do campo, das vinhas, das oficinas,
e enviados pelo Mestre a fim de que dêem Sua mensagem. Muitos
desses podem ter tido pouca oportunidade para instrução, mas
Cristo vê neles qualificações que os capacitarão a preencher o Seu
propósito. Se eles puserem o coração na obra e continuarem como
quem aprende, Ele os capacitará a trabalhar para Ele.”

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolha pessoas animadas para dirigirem os momentos de louvor. Se possível, utilize instrumentos musicais
para que mais pessoas estejam envolvidas no louvor.
Testemunho: Na verdade, neste programa temos um relato
triste, mas, talvez em sua igreja haja um testemunho de alguém que
estava acomodado, e decidiu agir e fazer algo para Cristo. Procure
alguém que saiu da mornidão para a ação. Será uma bênção para
os irmãos, pois sairão motivados a fazerem o mesmo.
Oração Intercessora: Quando decidimos fazer a vontade de
Deus, com certeza o inimigo se levanta para nos atrapalhar. Esse é
o momento que com mais empenho devemos buscar ajuda para
vencer a tentação. Sabemos que é mais fácil ficar acomodados
e dar ouvidos à preguiça, mas com a ajuda do Senhor venceremos. Hoje, ore por seus amigos que não vieram ao culto jovem.
Mensagem: O ideal para esta mensagem é uma pessoa que
entenda de português e explique a diferença entre as conotações
de assistir (ver) e assistir (fazer). Assistir no sentido de sentar
e ficar olhando as programações e assistir no sentido de dar
assistência as programações, participando ativamente. Falar
da importância de ser um membro verdadeiramente ativo.
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TESTEMUNHO

Por: Pr. Thialles Boeker Pontes | Jardim da
Penha - AES

Alguns têm medo de tempestade. Eu mesmo lembro-me de várias tempestades, mas uma que me marcou bastante
foi quando eu tinha cerca de dez anos de idade. Meus pais
trabalhavam fora, e eu estava sob os cuidados de uma prima.
A chuva começou a aumentar, e o vento soprava muito forte.
Os barulhos dos trovões que seguiam após os grandes raios já
haviam me colocado em posição de defesa (embaixo da cama).
Quando abrandava um pouco, eu tentava olhar pela janela e
percebia que alguns telhados não haviam suportado a força
do vento. Eu estava com medo. Passaram-se alguns minutos e
meus pais chegaram. Lembro que eles me abraçaram e então
eu já me sentia forte novamente. A chuva não havia parado,
e os trovões e relâmpagos ainda aconteciam, mas toda aquela
situação perdeu o efeito sobre mim.
Esta situação me fez pensar em algo muito especial. Os
trovões e relâmpagos, a chuva e os ventos me assustaram até
o momento em que meu pai chegou. Ele não fez a tempestade
parar, mas sua presença me trouxe paz.

© Steshkin Yevgeniy, Pakhnyushcha | Shutterstock

Eu quero
Paz

ORAÇÃO INTERCESSORA
Existem situações que tiram a nossa paz. Você está sendo
convidado agora a buscar a paz de Deus. A orar para que Ele
traga novamente a paz em sua vida. Paz para seu relacionamento, vida financeira, trabalho etc. Caso você esteja se sentindo
em paz, aproveite este momento para clamar por paz na vida
de alguém em especial.

“Deixo-vos a paz, a minha paz
vos dou; não vo-la dou como o
mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize”. João
14:27

paz não é a paz que se obtém mediante a conformação com o
mundo. Cristo jamais comprou a paz condescendendo com o
mal. A paz que Cristo deixou a Seus discípulos é, antes, interna
que externa, e sempre devia permanecer com Suas testemunhas
nas lutas e contendas. Falando de Si, Cristo disse: “Não cuideis
que vim trazer a paz à Terra; não vim trazer paz, mas espada”
Mateus 10:34. Príncipe da paz era Ele e entretanto, causa de
divisão. Aquele que veio proclamar alegres novas e promover
a esperança e alegria no coração dos filhos dos homens, abriu
uma controvérsia que arde profundamente e desperta intensa
paixão no coração humano. E Ele adverte Seus seguidores:
“No mundo tereis aflições” João 16:33. “Lançarão mão de vós,
e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e
conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do
Meu nome”. “E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos
sereis entregues; e matarão alguns de vós” Lucas 21:12, 16.

MÃO NA MASSA
Louvor: Os hinos e louvores deste sábado devem nos falar
da certeza da presença de Jesus. Da segurança que Ele nos dá
em meio a dificuldades. Devemos cantar da paz que só Jesus
pode nos dar.

MENSAGEM

Testemunho: Você pode encenar o testemunho de hoje.
Mostrar que nos sentimos seguros nos braços do nosso Pai.
Mostrar que, muitas vezes, não temos controle sobre as coisas
que acontecem conosco, mas temos controle sobre nossas atitudes diante das coisas que acontecem conosco. Se estivermos
com o Senhor, nada temeremos.

A paz de Jesus não é a ausência de tempestades, mas é a
segurança de que Ele está conosco no meio das tempestades
(Salmos 23:4; Mateus 28:20).
Jesus prometeu voltar e nos levar para um lugar melhor do
que este (João 14:1-3 e 27-28; Apocalipse 21:1-4).

Oração Intercessora: Divida as pessoas em grupos. Ali elas
poderão interceder uma em favor das outras. Tente estender
esta intercessão por mais tempo, não no programa, mas pedindo para que cada pessoa se comprometa a orar por outra
durante toda a semana.

ESPÍRITO DE PROFECIA

Mensagem: A mensagem deve focar a importância da
presença de Jesus. O fato de sermos cristãos já nos dá uma
vida de tempestades por andarmos na contramão do mundo.
Pensar que não teremos aflições é se iludir. A questão não é se
teremos ou não aflições - nós teremos. A questão é se estamos
ou não com Jesus. A presença de Jesus deve ser colocada como
Aquela que nos dará força, sabedoria e vitória nas tempestades.

Atos dos Apóstolos, páginas 45 e 46
Pouco tempo antes de Sua crucifixão, Cristo tinha garantido
a Seus discípulos um legado de paz. “Deixo-vos a paz,” disse Ele,
“a Minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não
se turbe o vosso coração, nem se atemorize” João 14:27. Essa

Louvor
Real Felicidade (CD JA 2006)
Quero Recomeçar (CD JA 2013)
Pode Cair o Mundo... Estou em Paz (CD JA 2007)
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Por: Pr. Thialles Boeker Pontes | Jardim da
Penha - AES

© Igor | Fotolia

Eu
vou!
“Jesus, porém, lhes disse: Não
é mister que vão; dai-lhes vós de
comer ”. Mateus 14:16

Louvor
Brilha em Mim II (CD JA 2009)
Somos Teus (CD JA 2012)
Mensageiro (CD JA 2006)
Eu Sou Calebe (CD JA 2013)

Nélia. Ela me contou sua história: “Eu estava muito angustiada,
sabia que estava longe de Deus e precisava me aproximar dele.
Então comecei a procurar uma igreja, mas eram tantas que eu
não sabia em que lugar deveria estar. Numa noite, depois de
muita angústia e choro, me ajoelhei e orei a Deus pedindo que
Ele me fizesse sonhar com a igreja verdadeira. Naquela noite
sonhei com uma igreja, e via as pessoas me convidando para
entrar. Quando acordei fiquei muito feliz, e pedi que o Senhor
me ajudasse a encontrar a igreja do sonho. Naquele mesmo
dia vocês apareceram, me convidando para uma série de pregações que logo iriam começar. Entendi que a vinda de vocês
era a resposta de Deus. Quando fui à igreja, percebi que ela era
a igreja dos meus sonhos, e que na porta estavam as pessoas
do meu sonho, e como no sonho, me convidavam para entrar.
Deus respondeu a minha oração”. Nélia e outras 19 pessoas
foram batizadas no final da série de estudos. Viver a história
de Nélia foi uma experiência ímpar com Deus.

dominadas por maus companheiros. Não aceitem as sugestões dos que desonram a Deus, antes procurem reformar,
reaver e salvar pessoas do mal. Recorram à oração, falem
com mansidão e humildade de espírito aos que se opõem.
Uma pessoa salva do erro e levada sob o estandarte de
Cristo trará alegria ao Céu e colocará uma estrela em sua
coroa de honra. Uma pessoa salva levará, por sua piedosa
influência, outras ao conhecimento da salvação, e assim
a obra se multiplicará, e só as revelações do dia do juízo
tornarão manifesta a extensão da mesma. Não hesitem em
trabalhar pelo Senhor, por pensarem que podem fazer pouco. Façam com fidelidade o seu pouco; pois Deus cooperará
com seus esforços. Ele escreverá seu nome no livro da vida,
como o de uma pessoa digna de entrar no gozo do Senhor.
Supliquemos-Lhe fervorosamente que sejam suscitados
obreiros, pois os campos estão brancos para a ceifa; a seara
é grande, mas poucos os ceifeiros.

ORAÇÃO INTERCESSORA

MÃO NA MASSA

Em todos os lugares existem pessoas que estão angustiadas.
Estão buscando solução para seus problemas. Passam por
crises no trabalho, na escola ou mesmo em sua própria casa.
Agora é um bom momento para orarmos a Deus, e pedirmos
para que elas nos encontrem. Sim, somos instrumentos de
Deus, e vamos orar para que estas pessoas possam encontrar
o Maravilhoso Deus que conhecemos.

Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem
focar o tema de missão. Escolha mensagens relacionadas ao
serviço da pregação do evangelho. Jesus nos chamou para alimentar as multidões perdidas em suas diversas necessidades.

MENSAGEM
“Dai-lhes, vós mesmos, de comer” Mateus 14:13-21.

TESTEMUNHO

No ano de 2008, tive a oportunidade
de participar de um projeto de missão em
Maputo / Moçambique. Éramos alunos
do UNASP, e estávamos dedicando alguns dias de nossas férias para ajudar na
proclamação do evangelho. Minha área
de trabalho se chamava Djuba. Sempre
gostei de ouvir histórias de conversão,
no entanto vivenciar foi de fato extraordinário. Quando estávamos em missão
através da pregação, outro grupo estava
desempenhando outra obra especial,
construindo igrejas para as comunidades
adventistas. Quando cheguei em Djuba,
havia ali uma destas igrejas recém construídas. Ali havia muitas pessoas que
estavam sedentas pelo evangelho, mas
uma em especial me chamou a atenção
por causa de sua história. Seu nome é
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A. Existem multidões com diversas necessidades. Elas estão
buscando desesperadamente uma solução para sua vida.
Jesus se compadece delas, e Ele está interessado em cada
pessoa individualmente (Mateus 14:13-14).
B. Às vezes os nossos interesses não são os de Jesus. Estamos
tão preocupados com nossas necessidades, que as dos
outros ficam em segundo plano. Frente aos desafios,
preferimos deixar que cada um cuide de si mesmo, mas
Jesus diz: “Dai-lhes, vós mesmos, de comer” (Mateus
14:15-16).
C. Muitas vezes ficamos preocupados com nossas limitações.
Julgamos não sermos necessários, pois a obra é maior
do que os recursos que tenho. Jesus não está pedindo
para você providenciar tudo, Ele nos chama com o que
temos, e quando isso não for suficiente, Ele multiplica.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Mensagens aos Jovens, página 23.
“Levem a luz aonde quer que forem; mostrem que têm
força de propósito, que não são pessoas indecisas, facilmente

Testemunho: O testemunho de hoje é a história de Nélia,
da comunidade Adventista de Djuba Matuto/Moçambique.
Deus tem experiências maravilhosas para realizar usando você
como intrumento. Convide as pessoas a ofertarem uma parte
do seu tempo para a missão. Quem sabe alguns dias de suas
férias (Missão Calebe).
Oração Intercessora: Nós podemos orar pelas pessoas, mas
fica mais pessoal se nos lembrarmos dos nomes das pessoas
que estão ao nosso redor no trabalho, na escola, em casa. Incentive os jovens a pensarem em locais, ou mesmo em grupos
de pessoas que conheçam. Faça com que este momento não
seja apenas mais uma oração, mas quem sabe um marco que
vai nos fazer pensar em sair da zona de conforto e atender ao
chamado do Senhor.
Mensagem: Este pode ser o momento onde você vai fechar
o programa. No entanto, não tome mais tempo que o necessário. Seja objetivo e marcante. Seria muito bom acrescentar em
sua mensagem um testemunho local, ou mesmo um desafio
para a juventude. Terminar não apenas convidando o povo
para fazer a missão, mas quem sabe criando a oportunidade
para que eles possam fazer. Programe por exemplo uma entrega de folhetos no hospital de sua cidade. Leve a alegria de
sua juventude, e dê a eles o gostinho da missão. Depois apresente estas fotos no próximo programa JA, e conte como foi
este momento de missão. Isso motivará os que não foram a
estarem no próximo.
jan-mar
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Por: Thássia Oliveira | Secretária JA- USeB

© Barbara Helgason | Fotolia

Ser ou
não ser ...

reanimando e começou a tomar a iniciativa de estudar com a
família. Mais uma cirurgia foi feita, porém com o mesmo resultado. Esta cirurgia coincidiu com o final das 40 madrugadas
e a partir daí Elias começou a enxergar vultos. Porém ele não
revelou de imediato para a família, até começar a enxergar por
completo. Foi uma alegria para todos! Eles sentiram o poder de
Deus em suas vidas. Mesmo enxergando apenas com um olho,
o laudo médico ainda é o mesmo. Inclusive ele tentou voltar a
trabalhar, porém não conseguiu autorização médica, porque
exame após exame mostra que Elias é cego! Elias diz que todos
deveriam passar por uma experiência assim, pois foi através
dela que sua fé foi renovada e sua família ficou mais unida.

ORAÇÃO INTERCESSORA

Louvor
Entrega (CD Jovem 2010)
Fiel a toda prova (CD Jovem 2005)
Perto de Jesus (CD Jovem 2003)

“... buscai, pois, em
primeiro lugar, o seu
reino e sua justiça, e todas
estas coisas vos serão
acrescentadas.” Mateus 6:33.
TESTEMUNHO
Elias Santos é um jovem senhor que reside em
Montes Claros, MG. Há 35 anos ele vivia uma religião normal, como a maioria de nós. Até que começou a perder a visão devido a um glaucoma. Fez
várias cirurgias, mas as respostas dos médicos eram
as mesmas: a situação é irreversível. Elias estava cego!
A partir desse momento ele começou a fazer uma
retrospectiva de sua vida e não suportando aquela
situação chegou a pedir sua morte a Deus. Estava
desfalecendo na fé. A base de uma família estava
desabando aos poucos. Foi então que sua esposa e
filhos sentiram que deveriam fazer alguma coisa e
começaram a acordar de madrugada para orar e fazer
a jornada 40 dias com Deus. Aos poucos Elias foi se
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Estamos no início de mais um ano e temos a oportunidade
de renovar nossos votos de fidelidade a Deus. Não somente na
área financeira, mas que possamos desenvolver em nossas vidas
as quatro áreas da mordomia cristã: tempo, talento, templo e
tesouros, todos dedicados a Deus.

MENSAGEM
A mordomia é muitas vezes compreendida apenas como
o departamento dos dízimos e das ofertas, mas seu sentido
completo é muito mais amplo. Ser fiel a Deus é colocá-lo em
primeiro lugar em tudo em nossa vida.
Tempo: “E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo
ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava” Marcos 1:35.
Templo: “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que
não sois de vós mesmos?” - 1 Coríntios 6:19.
Talentos: “Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor” Mateus 25:21.
Tesouros: “Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos; e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares - Provérbios 3:9-10.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Caminho a Cristo, pág. 70.
“Consagrai-vos a Deus pela manhã; fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração: ‘Toma-me, Senhor, para ser Teu

inteiramente. Aos Teus pés deponho todos os meus projetos.
Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo, e permite
que toda a minha obra se faça em Ti.’ Esta é uma questão diária.
Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-Lhe
todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de
se executar, conforme o indique a Sua providência. Assim dia
a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim
ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo.”

Testemunhos Seletos, vol. 2, págs. 160, 161 e 163.
“Todos devem mostrar sua fidelidade para com Deus pelo sábio emprego do capital a ele confiado, não somente em
meios, mas em qualquer dote que tenda para a edificação de
Seu reino. Satanás empregará todo meio possível para impedir
a verdade de chegar aos que se acham imersos no erro; a voz
da advertência e do rogo, porém, deve alcançá-los. E ao passo
que apenas poucos estão empenhados nesta obra, milhares
devem estar tão interessados quanto eles”.

MÃO NA MASSA
Louvor: Os hinos desse sábado devem expressar gratidão,
compromisso e serviço. Devemos reafirmar o compromisso
da entrega da vida a Deus por completo.
Testemunho: O testemunho de hoje é a história de Elias. Um
emocionante relato de um milagre atual. De como dedicar a
primeira hora do dia a Deus, reconhecendo que necessitamos
de sua direção faz a diferença. Existe um vídeo no youtube com
essa história: http://www.youtube.com/watch?v=hV5uhzSjpl
4&feature=youtu.be, não deixe de transmitir em sua igreja.
Oração Intercessora: Quantos jovens precisam refazer
seus votos de fidelidade a Deus! Quantas promessas ficaram
no esquecimento! Oremos para que o novo ano seja o combustível para uma nova vida aos pés de Jesus.
Mensagem: Escolha alguém que possa desenvolver este
tema de maneira simples e dinâmica, sem torná-lo um assunto cansativo. Ser fiel não é fácil. Vivemos em um mundo tão
contaminado pelo pecado que esta palavra se tornou quase
uma lenda. A fidelidade a Deus não está apenas relacionada a
dízimos e ofertas, seu sentido é bem mais amplo. É viver uma
vida de entrega completa a Deus, reconhecendo-O não apenas
como Salvador, mas também aceitando-O como Senhor de
nossa vida e tudo o que isto representa.
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TESTEMUNHO

Por: Pr. Thialles Boeker Pontes | Jardim da
Penha - AES
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“E acontecia que, quando Moisés
levantava a sua mão, Israel prevalecia;
mas quando ele abaixava a sua mão,
Amaleque prevalecia” - Êxodo 17:11.

Louvor
Sempre Confiante (CD JA 2006)
Jovem Com Poder (CD JA 2010)
Vive Em Mim (CD JA 2005)

“Dentre tantas vezes que minha mãe orou por mim, me
lembro em especial do período em que me encontrava no internato em SP, onde fazia faculdade. Era uma alegria quando
chegava a época das férias e eu podia ir para casa. Comprava
minha passagem de ônibus com bastante antecedência, para
não haver o perigo de não encontrar, principalmente nas férias
de final de ano; queria chegar em casa a tempo do Natal. Era
uma viagem muito cansativa.
Embarcava no ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê
às 16h e chegava em Vitória quando o dia estava clareando,
umas 14 a 15 horas de viagem. Além de cansativa, era também
perigosa, especialmente para uma pessoa como eu que tem
medo das estradas. Mas contava também com as chuvas, especialmente na época das férias de final de ano. Não conseguia
dormir, tinha trechos bem difíceis como a Serra das Araras no
estado do RJ. Mas uma coisa me confortava: era saber que minha mãe orava por mim, pela minha segurança. Tenho certeza
que suas orações me livraram de muitos perigos. Lembro-me
de umas férias, quando quis fazer uma surpresa para minha
mãe e cheguei um dia antes da data combinada. Comprei um
vaso de flores para ela, e quando cheguei em casa lá estava
minha mãe colocando a cortina no meu quarto, organizando
tudo para minha chegada, tenho sua imagem nítida em minha
mente, como se fosse hoje. Quando me viu, em vez de ficar
feliz, ficou brava. Veio logo me dizendo: “Como você faz isso
comigo, você viajando nessas estradas perigosas e eu dormindo
tranquila a noite toda”. Pensei comigo: “É verdade, não tinha
ninguém orando por mim”. Nunca mais fiz isso.”

ORAÇÃO INTERCESSORA
Pense em alguém que nesse momento pode estar precisando
de suas orações. Escolha uma pessoa que talvez esteja passando
por um momento difícil de sua vida e ore por ela. Peça a Deus
que ela sinta a Sua presença restauradora.

Interceder
faz a diferença
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MENSAGEM
Muitas vezes não escolhemos as batalhas, elas aparecem em
nossa caminhada ruma a Canaã. (Êxodo 17:8-10)
Nós devemos interceder em favor do povo. Interceder faz a
diferença. Uma grande batalha, envolvendo muitos soldados,
e alguns recursos não estava sendo definada pela força de homens, ou pelos recursos que estes possuiam. A intercessão de
um homem em favor de sus parentes estava mechendo com
o resultado da investida. (Êxodo 17:11)

Quando nos unimos em favor de um propósito, podemos
conseguir a vitória no Senhor. (Êxodo 17:12-13.)

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Moisés ergueu as mãos na direção do Céu, com a vara de
Deus na mão direita, suplicando a ajuda de Deus. Então Israel
prevaleceu e afugentou seus inimigos. Quando Moisés baixou
as mãos, viu-se que Israel logo perdeu tudo que havia ganho, e
estava sendo vencido pelo inimigo. Moisés de novo ergueu as
mãos na direção do Céu, e Israel prevaleceu, e o inimigo foi feito
recuar. – {HR 133.2} Este ato de Moisés, estendendo as mãos para
Deus, devia ensinar a Israel que enquanto pusessem em Deus sua
confiança e se apegassem a Sua força e exaltassem o Seu trono,
Ele lutaria por eles e subjugaria seus inimigos. Contudo, quando
perdessem a confiança em Seu poder e confiassem em sua própria
força, seriam mesmo mais fracos do que seus inimigos, que não
tinham o conhecimento de Deus, e estes haviam de prevalecer
sobre eles. Então “Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao
fio de espada.” – {HR 133.3} – HR 133.2-3

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e os hinos devem motivar as pessoas a
se lembrarem do próximo. Devem falar de oração, e se possível
do poder da oração intercessora.
Testemunho: O testemunho de hoje é de Janaina V. C. Boeker Portes. Ela estudou no UNASP – SP de 1998 a 2001. Ela
fez muitas viagens para ver seus familiares no ES. Ela percebeu
que é muito importante ter alguém intercedendo em seu favor.
Oração Intercessora: Faça uma dinâmica neste momento.
Peça para que todos peguem o celular. Para ajudar, leve uma
lista de pessoas e seus números de telefone, pessoas que estão
passando por algum tipo de problema, e convide a todos para
orar em favor destas pessoas. Diga para escolherem ao menos
cinco pessoas de sua lista. Depois de interceder por elas em
oração, diga para que eles mandem torpedos, informando que
acabaram de orar em favor delas.
Mensagem: Se desejar, providencie um papel em forma de
mão, deixe neste papel umas cinco linhas em branco. Diga na
mensagem que todos estão sendo convidados a estenderem
a mão em favor do povo de Deus. Peça para que preencham
as linhas com nomes de pessoas pelas quais irão interceder
durante toda a semana. Vamos pedir para Deus dar a vitória
para essas pessoas.
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Mulheres

extraordinárias
“Mulher virtuosa, quem a achará?
O seu valor excede o de finas joias” Provérbios 13:10.

TESTEMUNHO

ESPÍRITO DE PROFECIA

Ana Lúcia é uma jovem que estuda à noite e trabalha durante
o dia. Conheceu a Palavra de Deus por meio de um grupo de
cristãos que realizou um projeto comunitário em sua escola.
Começou a frequentar a igreja, a fazer amizades, e com o
passar do tempo, o coração se inflamou com as descobertas
bíblicas, e ela decidiu ser batizada e atuante na igreja.
O esposo não permitiu. Ele a agredia verbalmente com frequência e algumas vezes fisicamente. Um dia, o esposo irado foi
até a igreja gritando por ela, e esparramou lixo pela calçada da
igreja. Quando ocorreu a semana santa ele não a deixou entrar
em casa após o culto, e esfaqueou as roupas dela. Ana Lúcia se
entristecia, mas a convicção em prosseguir conhecendo a Deus
ficava cada vez mais forte. Ana Lúcia contava para as amigas
sobre o que ela estava descobrindo e sobre a paz que sentia.
Depois de três anos, Ana Lúcia decidiu enfrentar o esposo e
marcou a data do batismo. Ele apareceu, muito bravo, mas
ficou calado enquanto um grande grupo orava em seu favor.
Ana Lúcia e o esposo se mudaram, e ela iniciou um clube de
aventureiros na garagem de casa, com a autorização do esposo.
Ana Lúcia se tornou uma mulher extraordinária nas mãos do
Senhor, pois escolheu o caminho da integridade e da fé.

Mensagens aos Jovens, p. 36.
“O temor do Senhor está na base de toda verdadeira grandeza. A integridade, a inabalável integridade, é o princípio que
precisais levar convosco em todas as relações da vida. Levai
convosco a religião em vossa vida escolar, em vossa pensão, em
todas as vossas atividades. A importante questão convosco é
agora como escolher e aperfeiçoar vossos estudos de maneira
a conservar a solidez e pureza de imaculado caráter cristão,
mantendo todas as exigências e interesses temporais em sujeição aos reclamos mais elevados do evangelho de Cristo”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
As orações devem ser direcionadas às jovens mulheres
da igreja local num primeiro momento, às amigas da igreja
num segundo momento, às mulheres maduras num terceiro momento. Motivos: fortalecimento da fé, integridade na
construção do caráter, participação da missão de “salvar do
pecado e guiar no serviço”.

MENSAGEM

Louvor
Fortes (CD JA 2013)
Pode cair o mundo (CD JA 2007)
Jovens de valor (CD JA 1996)
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Na Bíblia encontramos vários exemplos de mulheres que
permaneceram na fé em Cristo e venceram ao final de suas
provações. Algumas delas podem ser lembradas, como Ana,
Ester e Maria, entre outras.
Jovens mulheres extraordinárias, heroínas da fé, deixam boas
marcas na vida de outras pessoas, vivem com integridade, demonstram compaixão, respeito e amor pelo seu semelhante, não
se omitem diante das circunstâncias, correm risco para deixar
um legado para as gerações posteriores, vivem por princípios
e não por sentimentos, cultura ou pela influência da mídia.
Pv 10:9 – “Quem anda em integridade anda seguro, mas o
que perverte os seus caminhos será conhecido”.
Pv 11:3 – “A integridade dos retos os guia; mas, aos pérfidos,
a sua mesma falsidade os destrói”.
Pv 13:6 – “A justiça guarda ao que anda em integridade,
mas a malícia subverte o pecador”.
Pv 20:7 – “O justo anda na sua integridade; felizes lhe são
os filhos depois dele”.

Ciência do Bom Viver, pág. 372.
A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe.
Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente,
comunica-lhe também influências mentais e espirituais que
tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Foi Joquebede, a
hebréia que, fervorosa na fé, não temeu o “mandamento do
rei” (Heb. 11:23), a mãe de Moisés, libertador de Israel. Foi
Ana, a mulher de oração e espírito abnegado, inspirada pelo
Céu, que deu à luz Samuel, a criança divinamente instruída,
juiz incorruptível, fundador das escolas sagradas de Israel. Foi
Isabel, a parenta e o espírito-irmão de Maria de Nazaré, que
gerou o precursor do Messias.

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem
focar o tema principal: integridade e fé.
Testemunho: O testemunho de hoje conta a história da
Ana Lúcia, professora, 28 anos. Você pode descobrir em sua
igreja histórias fascinantes de jovens mulheres extraordinárias
como Ana Lúcia. Compartilhe a experiência delas com a igreja.
Dramatize o testemunho, transmita-o em forma de entrevista
ou exposição oral.
Oração Intercessora: Neste sábado, as orações devem ser
direcionadas às jovens mulheres da igreja local, as amigas da
igreja e as mulheres maduras. Motivos: fortalecimento da fé,
integridade na construção do caráter, participação da missão
de “salvar do pecado e guiar no serviço”.
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.
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Por: Thássia Oliveira | Secretária JA- USeB
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O poder
da oração
“Ó Deus, ouve a minha oração, inclina
os teus ouvidos às palavras da minha
boca”- Salmos 54:2.

Louvor
Falar com Deus (CD Jovem 2012)
Em Oração (CD Jovem 1998)
Te Agradeço (CD Jovem 2002)

TESTEMUNHO
Diegson de Jesus é um dos quatro
filhos de um casal em que a mãe era Adventista do Sétimo dia e o pai era espírita.
Enquanto ela os levava para igreja, o pai
estava em um bar, no trajeto, bebendo.
Um dia, no caminho para igreja, um carro perdeu o controle, atropelando a mãe
e os quatro filhos. A mãe morreu na hora.
Diegson tinha 9 anos de idade na época, e
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foi morar com sua avó. Ele começou a usar drogas, vendeu tudo
que tinha, menos uma parte de um sítio que tinha de herança
(porque não conseguiu), para sustentar seu vício. Não tendo
mais o que vender, começou a roubar. Mesmo drogado, ele
sempre falava de Jesus para as pessoas, orava por elas, as levava
para igreja. Sempre orando por si próprio também, aguardava
no Senhor que sua vida fosse transformada. Um dia, roubando
a casa do irmão, caiu com o rádio, fruto de seu roubo. Tentou
ligar, mas o rádio não funcionava. Não conseguindo fazê-lo
funcionar, deixou onde estava e foi pra rua vender o restante do
produto do seu roubo. Voltando, acabando as drogas, passando seu efeito, Diegson queria por fim à própria vida. Chegado
o momento de se pendurar na forca que havia feito, o rádio
começou a falar, estava sintonizado na rádio Novo Tempo, e
um pastor rogava para que os ouvintes aceitassem Jesus, e se
ajoelhassem próximo ao rádio, para que o Pastor pudesse orar
por essas pessoas e Diegson o fez. Deste dia em diante, Deus
operou um milagre na vida de Diegson de Jesus, ele voltou para
a igreja, e hoje viaja o Brasil contando seu testemunho. O sítio
que ele não conseguia vender, está reservado para transformar-se em uma clínica de tratamento para dependentes químicos,
seus irmãos doaram as outras partes, e ele agora depende de
doações para construir e realizar seu sonho.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Mesmo vivendo em um mundo paralelo dominado pelas
drogas, Diegson não se esquecia dos ensinamentos que recebeu quando ainda era criança. Ele falava do amor de Deus
para outras pessoas e sempre orava para que Deus mudasse
sua vida. Ele faz tratamento continuamente para se manter
longe deste terrível vício. Neste sábado, vamos orar por todas
as pessoas que passam por algum tipo de dificuldade como a
do Diegson e também para que Deus fortaleça a nossa fé, para
mantermos viva nossa comunhão com Ele.

MENSAGEM
Jesus tinha o hábito de orar constantemente: “Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava” - Lc. 5:16. “E
aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou
a noite em oração a Deus - Lc. 6:12.
Deus responde às orações sinceras: “Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente...E
sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli
observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava; só
se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz; pelo
que Eli a teve por embriagada...E sucedeu que, passado algum
tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou
Samuel; porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor” - 1 Samuel 1:10,12,13 e 20.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Obreiros Evangélicos, págs. 254, 255 e 258.
Pedi, portanto; pedi, e recebereis. Pedi humildade, sabedoria, ânimo, maior proporção de fé. A toda oração sincera há
de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais,
ou ao tempo em que a esperais; mas virá pela maneira e na
ocasião em que melhor há de satisfazer à vossa necessidade.
Às orações que em solidão dirigis, em cansaço, em provação,
Deus responde, nem sempre segundo a vossa expectativa, mas
sempre para o vosso bem.
Caminho a Cristo, pág. 98.
Há necessidade de diligência na oração; que coisa alguma
dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta
a comunhão entre Jesus e vossa própria alma. Procurai toda
oportunidade para irdes aonde se costuma fazer oração. Os
que estão realmente buscando a comunhão com Deus, serão
vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever, e atentos e
ansiosos por colher todos os benef ícios que possam lograr.
Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do Céu.

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas e hinos cantados neste culto devem
focar o tema principal. Escolha mensagens relacionadas à
oração, comunhão com Deus, e a gratidão que temos em ver
nossas orações atendidas, ainda que as mais simples.
Testemunho: O testemunho de hoje é a história do Diegson de Jesus, de Cariacica, ES. É uma emocionante história de
superação. O vídeo está disponível no youtube: http://www.
youtube.com/watch?v=JRXyh_ozAdI. Não deixe de passar em
sua igreja! Esperamos que este seja um momento de reflexão
de como Deus responde a oração de Seus filhos, independente
de qual seja o problema e a situação na qual se encontram.
Oração Intercessora: Nesta parte do programa devemos
ressaltar a importância da oração. 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.
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
para desenvolver o tema e explorar os textos bíblicos. O tema
da oração parece amplo, mas foque que uma igreja que ora vê
a mão de Deus atuando.
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Por: Thássia Oliveira | Secretária JA- USeB
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Tudo
ou nada

TESTEMUNHO
Amélia Earhart, famosa aviadora, estava quase em casa. Já
havia voado cerca de 30.000 quilômetros com 30 paradas em
19 países. Agora estava na Nova Guiné. Tão logo houvesse
claridade suficiente, ela tomaria o rumo de casa, com uma
breve parada na Ilha Howland. Dentro em pouco seria saudada
pela multidão feliz que a honraria como a primeira mulher a
voar ao redor do mundo.
Logo pela manhã do dia 2 de junho de 1937, ela decolou
da Nova Guiné. As 2h45 da tarde fez contato com a guarda
costeira dos Estados Unidos. As 6h15 pediu ajuda para que se
orientasse no rumo certo. Às 7h42 ela disse: “Não posso ver
vocês. O combustível está muito baixo. Impossível contatar
com vocês pelo rádio. Estou voando a uma altitude de mil pés”.
As condições meteorológicas pioraram. A visibilidade era
zero. As 8h45 ela transmitiu sua última mensagem: “Estou
voando norte e sul.” Amélia Earhart estava quase em casa;
todavia, quase não bastou para salvar-lhe a vida; estava quase
no lar, mas perdida.

ORAÇÃO INTERCESSORA
As orações neste sábado devem ser em favor de nossa vida
espiritual, para que possamos nos entregar por completo a
Deus, para que possamos viver uma vida de obediência aos Seus
ensinos e enfim, alcançarmos a tão sonhada Canaã celestial.

MENSAGEM
Louvor
Entrega (CD Jovem 2010)
Somos Teus (CD Jovem 2012)
Tudo entregarei (H.A. 295)

Quando Jesus voltar e os livros de registros forem abertos,
poderemos contar muitas histórias de pessoas de quem se
poderia dizer: “Quase salvos... mas perdidos.”

“Ó Deus, ouve a minha oração,
inclina os teus ouvidos às palavras da
minha boca”- Salmos 54:2.
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Rei Agripa: Quase persuadido a tornar-se cristão... mas
perdeu-se.
Antônio: Quase entregou o coração a Jesus durante uma
semana de oração... mas perdeu-se.
Judite: Entregou quase todo o seu ser, mas... perdeu-se.
Jovem Rico: “E, pondo-se a caminho, correu para ele um
homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom
Mestre, que farei para herdar a vida eterna?... E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende
tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no
céu; e vem, toma a cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta
palavra, retirou-se triste; porque possuía muitas propriedades...
E os discípulos se admiraram destas suas palavras; mas Jesus,
tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é, para os que
confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus... E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que

tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou
mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho,
que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e
irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições;
e no século futuro a vida eterna” - Marcos 10:17-31.

ESPÍRITO DE PROFECIA
Parábolas de Jesus, pág. 118.
“Quase cristãos, mas não plenamente, parecem estar perto
do reino do Céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não
completamente salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos.”
Eventos Finais, pág. 63.
“Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas
nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João
[Batista]. Deus chama homens que preparem um povo para
permanecer em pé no grande dia do Senhor. ... Para transmitir
tal mensagem como a de João precisamos ter uma experiência
espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em
nós. Temos de contemplar a Deus, e, contemplando-O, perder
de vista o próprio eu”.

MÃO NA MASSA
Louvor: Os louvores devem ser animados, enfatizando a
entrega total a Cristo.
Testemunho: O testemunho de hoje é a história de Amélia
Earhart. Se você tiver outro testemunho que esteja relacionado
ao tema, porém mais próximo à sua realidade, poderá substituir.
Apenas cuidando para ficar dentro do tempo determinado.
Oração Intercessora: Este momento pode ser feito em
duplas ou um momento de orações individuais silenciosas
antes da oração audível, comum a todos.
Mensagem: O único tipo de cristianismo que vale à pena
ser vivido é o da entrega total a Jesus. Quase nEle significa
muito pouco, ou quase nada. Por isto a famosa canção
de Jader Santos diz: Se Ele não for o primeiro...
nada mais Ele significará pra você. Tem Jesus
sido seu tudo?
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