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Q uando se fala de liderança e vida de 
relacionamentos, pensamos em gran-
des nomes da Bíblia. No livro de Ester, 
aparece alguém que não é tão conhecido, 
mas que pode nos ensinar muito sobre 

influenciar outros. Vejamos alguns princípios na vida de 
Mardoqueu, tio de Ester.

1.  Preocupação de Mardoqueu por Ester. Ele passeava 
todos os dias para informar-se sobre como Ester 
estava (Ester 2:11).

2.  O processo de influenciar outros não requer um alto 
cargo ou posição (Ester 3:3).

3.  Mardoqueu soube discipular muito bem alguém (Es-
ter) que, no futuro, teria influência poderosa sobre 
uma nação inteira e sobre a preservação de um povo. 

4.  Honestidade, equilíbrio nas decisões, lealdade aos 
princípios não se transmite tanto por palavras e, 
sim, pelo exemplo. Foi o caso de Mardoqueu e sua 
sobrinha. 

5.  Mardoqueu não se envergonhava de suas origens 
judaicas e suas raízes (Ester 3:4). Alguém que pre-
tende ser um canal de influência para outros deve 
lembrar-se de onde veio, seu passado bom ou ruim 
que forjou o desenvolvimento de sua vida. 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

6.  Não houve recompensa para Mardoqueu por salvar 
a vida do rei (Ester 2:22, 23). Um exemplo, para in-
fluenciar a vida dos outros, não devemos fazer isso 
de maneira interesseira ou esperando recompensas 
imediatas. Deus se encarregará de dar a recompensa 
no momento justo (Ester 6:3,  11).

7.  O nome de Mardoqueu foi registrado nas crônicas 
oficiais por ter descoberto o complô para matar ao 
rei Assuero. Melhor ainda será ter o nome escrito no 
livro da vida por toda eternidade. 

8.  Deus o colocou como o segundo, depois do rei Assue-
ro. Ele foi a mão direita do rei e sua influência, maior 
ainda (Ester 10:2).

Aproveite esses princípios de vida de Mardoqueu e colo-
que em prática, para ser uma influência positiva aos outros. 

Um abraço e sempre, Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA

Influenciando Outros – 
Mardoqueu
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  OUTUBRO
De 18 a 20 deste mês teremos o Final de Semana 

Mundial do Ministério de Universitários Adven-
tistas. Reúna a galera de sua agremiação, igreja ou distrito 
para participar desse evento especial. 

A proposta é que na sexta-feira sejam realizadas ações 
dos jovens adventistas nas universidades onde eles estu-
dam (Pequenos Grupos, palestras, etc.). No sábado, a ideia 
é que haja um programa voltado para a igreja local, com 
foco na área universitária (momentos de testemunho, bom 
louvor, etc.). No domingo, realizem atividades comunitá-
rias impactantes perto da igreja onde os universitários 
adventistas estão organizados.

As ações de cada Divisão serão transmitidas em 
um programa mundial. Você pode acompanhar em:  
 www.pcm.adventist.org. 

Prepare-se para um final de semana diferente com 
nossos universitários. Saiba mais detalhes em nosso site 
e redes sociais.

DESAFIOS
TRIMESTREDO
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  NOVEMBRO
O dia de Finados é 02 de novembro e, como jovens, te-

mos realizado ações em cemitérios, confortando as famílias 
enlutadas e levando, com criatividade, uma mensagem de 
esperança para as pessoas. O cartão evangelístico que pre-
paramos está em nosso site e nas redes sociais.

  DEZEMBRO
O Mutirão de Natal é a marca distintiva de ações solidárias promovidas 

pela ASA. Como jovens, devemos engajar-nos para fazer a diferença na vida 
de quem mais precisa. 

Em várias regiões, nos meses de novembro e dezembro, são feitos os pre-
parativos para a grande Missão Calebe, que acontecerá em janeiro de 2020. 
Aproveite esse período para capacitar, motivar e inspirar a juventude que 
sairá salvando e servindo nas férias. Não se esqueça de cadastrar as equipes 
no S-JA e contratar o Seguro Anual. 

FIQUE LIGADO

O tema do ano em 2020 será: 

Tudo por Ele, baseado no texto: 

“Pois dele, por ele e para ele são todas 

as coisas. A ele seja a glória para sem-

pre! Amém.” (Romanos 11:36).



A Igreja de Deus é um povo que está em movi-
mento. O ócio displicente não encontra espaço nos 
planos dAquele que prometeu voltar quando todos 
ouvirem do evangelho do Reino (Mt. 24:14).

Esse movimento missionário acontece em 
todas as direções e lugares. Na busca por levar o 
evangelho da salvação às pessoas, há aqueles que 
se dirigem aos familiares e amigos mais próximos, 
porém há aqueles que também, por poucos dias, 
meses ou até mesmo anos, se movimentam em 
direção àqueles mais distantes.

A viagem missionária, ou Mission Trip, como 
é comumente conhecida, é um desses modelos de 
movimento que promovem a missão especialmente 
transcultural. Ela dá a oportunidade para que pes-
soas de qualquer faixa etária vivam a experiência 
recompensadora de doar-se em favor do outro.

Em julho deste ano, aproximadamente 130 
voluntários, dos quais quase 100 são funcionários e 
obreiros da Divisão Sul-Americana, utilizaram parte 
de suas férias e, com um investimento pessoal, dei-
xaram seus planos pessoais de lado e se dirigiram 
rumo a Galápagos, no Equador, onde viveram inten-
samente uma incrível experiência por um período de 
duas semanas. 

Além da magnífi ca beleza natural que caracte-
riza o preservado arquipélago, o contato próximo 
com lobos marinhos, iguanas, tartarugas terrestres 
gigantes, tartarugas marinhas, piqueiros, tubarões, 
pelicanos e outros mais em seu habitat tornaram a 
Mission Trip ainda mais memorável.

No entanto, depois de dois dias para conhecer e 
explorar um pouquinho da maravilhosa criação, che-
gou a hora de arregaçar as mangas e trabalhar na

Em João 15:16, Jesus nos diz: “Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, 
fui eu que os escolhi para que VÃO e deem fruto e esse fruto não se perca. Isso a fi m de 
que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome”.
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Porém, embora tudo isso seja muito importante, não faria muito sen-
tido se não tivéssemos contato pessoal com os benefi ciários das melhorias, 
a população. Por isso, promovemos várias ofi cinas de atendimentos gratui-
tos e de interesse da comunidade, como por exemplo: atendimento odon-
tológico, oftalmológico, de saúde básica, fi sioterapia, ofi cina de pintura e de 
fotografi a, salão de beleza, escola de futebol e recreação para as crianças. 

No fi nal do dia, ainda tínhamos dois pontos de evangelismo, onde 
louvávamos a Deus e abríamos a Bíblia para conhecer mais do amor 
de Jesus junto com nossos convidados. Líderes como Pr. Elbert Kuhn 
(Diretor mundial do SVA), Pr. Herbert Boger (Líder do MIPEs da DSA) e 
Andrew (Vice-Diretor Financeiro da ARM mundial) deixaram sua contri-
buição, inclusive realizando alguns batismos inesquecíveis. 

O que aprendemos? Muitas coisas!!! Mas gostaríamos de destacar 
algumas: 1) Missão dada é missão cumprida; 2) muitas mãos traba-
lham melhor, mais rápido e com mais efi ciência; 3) quando trabalha-
mos juntos, o que parecia impossível se torna realidade com a bênção 
de Deus; 4) quando contemplamos o resultado do nosso esforço, os 
calos e as dores do processo deixam de ter importância; 5) os maiores 
benefi ciados com esse tipo de experiência foram aqueles que decidiram 
vivê-la. Ou seja, aqueles que foram entregar receberam mais.

Algumas histórias foram marcantes: Uma senhora entrou no colé-
gio cabisbaixa, com uma postura de desânimo e completa desmoti-
vação. Foi recebida com um sorriso, a princípio, não correspondido, e 
foi encaminhada ao salão de beleza improvisado. Naquele dia, ela foi 
a última mulher a ser atendida por uma de nossas voluntárias, Licene 
Renck, que disse: “Enquanto aguardava o fi nal do expediente daquele 
dia, de repente eu vi sair da sala e descer a escada ‘outra mulher’. 
Mesmo número de identidade, mesma roupa, mesmo sobrenome, mas 
outro espírito, outra expressão no olhar, outra postura. Enquanto des-
cia, parou duas vezes para tirar selfi es, pois parecia não acreditar na 
transformação que havia acontecido”.

Licene compartilhou depois que, ao terminar o tratamento de beleza e 
deixar a senhora se olhar no espelho, ela começou a chorar, a abraçou e disse 
que nunca mais esqueceria o que fi zeram por ela. A voluntária e a senhora 
se abraçaram e choraram juntas de alegria e contentamento. Talvez, para 
aquela senhora, o resultado não seja tão duradouro, mas para Licene, nossa 
voluntária, os resultados dessa experiência serão inesquecíveis.

Como resultado dessa Mission Trip da DSA em parceria com a ARM 
e a União Equatoriana da IASD, até o último dia de serviço na ilha, 
foram levantados 50 novos estudos bíblicos, 10 pessoas batizadas, 
uma igreja e duas escolas completamente reformadas, e mais de 120 
voluntários profundamente impactados, regressando felizes para casa 
e decididos a viver outra vez uma experiência como essa.

Joni Roger Oliveira
Diretor do Serviço Voluntário Adventista
Divisão Sul-Americana

reforma do Colégio e da Escola Loma Linda, nossas instituições de educação na 
Ilha de Santa Cruz.

Literalmente, todos colocaram a “mão na massa”, na tinta, na lixa, na terra 
e nas pedras. Mas também colocaram as mãos no ombro do amigo nos vários 
momentos de oração promovidos para interceder pelos alunos e familia-
res que seriam de alguma maneira impactados com tudo aquilo. Além da 
reforma da escola do bairro e do colégio do centro, a cidade ainda foi impac-
tada ao ver um mutirão que organizamos para restaurar a pintura da sinali-
zação central das duas principais avenidas da cidade.

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org
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MOVIMENTO DE UM
Todo movimento começa com um indivíduo. Não pre-

cisa ser forte e nem capaz. Basta ter disposição. Quantos 
homens Deus escolheu para libertar Seu povo do cativeiro 
egípcio? Somente um. Quantos profetas Deus chamou para 
ir a Nínive e pregar? Apenas um. Quantos homens foram 
usados para confrontar o rei Davi e acusá-lo de adultério? 
Um. Quantos profetas Deus chamou para se colocarem 
diante de Acabe e predizer um tempo de escassez? Um. 
Quantos homens o Senhor usou para anunciar a chegada 
do Messias? Um. 

Eu creio que Deus vai começar um movimento para a 
conclusão de Sua obra. De quantos Ele precisa? Apenas 
um. Quando vai começar? Eu não sei. Será que veremos 
esse movimento acontecer? Espero que sim. Dizem que 
os movimentos jamais se iniciam e terminam na mesma 
geração. Mas eu já faço parte dele. 

Por quanto tempo devemos buscar um Pentecostes 
em nossa vida? Até chegar a resposta. Deus é o mesmo 
ontem, hoje e amanhã. Ele não mudou. Está apenas es-
perando gente de coração sincero e humilde... Deus está 
procurando homens e mulheres que passem tempo de 
joelhos no lugar secreto. Ele está em busca de homens e 
mulheres que permaneçam em Sua Palavra. Será que Deus 
pode contar com você? 

Venha sonhar comigo! Faça parte dessa geração! Eu 
quero um Pentecostes em minha vida! E você?

...

Na USeB o movimento já começou! No mês de junho, 
aconteceu o Atos 2019 – Pentecostes, nos três estados 
que formam a União Sudeste Brasileira. O movimento co-
meçou num Encontro Estadual de Diretores de Jovens. 
O Atos aconteceu de sexta a domingo, com mensagens, 
momentos especiais de oração e orientações de como levar 
o movimento adiante. Para que o movimento aconteça 
nas igrejas quatro ênfases foram apresentadas: organizar 
as bases da Geração 148, ter uma Escola Sabatina Jovem 
forte, realizar um Culto Jovem vivo e envolver os jovens 
na Missão. 

E no próximo ano acontecerá o Atos 2020 – Pente-
costes Hoje, no Ginásio do Mineirinho, envolvendo cerca 
de 6.000 jovens de toda União.

V ocê sabe o que é Atos – Pentecostes Hoje? 
Já ouviu falar? 

O que a gente sonha ver acontecendo? 
Acompanha comigo qual é o sonho. Sonha-
mos em ver uma geração viva se levantando 

na igreja. Uma geração mais comprometida com as coisas 
de Deus. Uma geração que vive na prática os desafios do 
evangelho. Essa é a nossa maior necessidade. Por isso, fa-
lamos Atos – Pentecostes Hoje. 

Pensa comigo: no primeiro Pentecostes, Pedro foi usado 
pelo Espírito para fazer um sermão poderoso. O conteúdo 
do sermão de Pedro foi Jesus, e Jesus somente. Quando o 
Espírito vem com poder, não temos outro tema para falar. 
Nesse sermão, Pedro citou o texto do profeta Joel: “vossos 
velhos sonharão, e vossos jovens terão visões” (2:28). Por-
que não existe idade sagrada. Deus usa jovens e velhos. 
O Espírito de Deus não tem preconceito de idade. O idoso 
pode ser cheio do Espírito e sonhar grandes sonhos para 
Deus, como o jovem pode ter grande visões para a obra 
de Deus. Onde o Espírito de Deus opera, velhos e jovens 
tem o mesmo ideal, a mesma paixão e o mesmo propósito.

Uma única coisa nos impede de receber a plenitude do Es-
pírito Santo: é Jesus não estar no trono de nossa vida! E é isso. 
Atos – Pentecostes Hoje não é um evento, é um movimento. 
Um movimento convidando uma geração viva a se levantar! E 
quando falamos de uma geração viva, estamos falando de uma 
juventude que é amada no céu, temida no inferno e conhecida 
na terra. Pode começar hoje! Tem que começar em minha vi-
da e depois precisa começar em sua vida. Não podemos ficar 
esperando que aconteça com o outro primeiro. 

Então, vamos lá: tem que levantar cedo, moçada! Para 
ler o Livro, para ter comunhão com o Eterno. Começa com 
você, depois você convida um grupo de amigos, que busca a 
mesma coisa, para orar juntos, para falar das coisas de Deus. 
Pode ser a sua base do Geração 148, pode ser um pequeno 
grupo, pode reunir uma turma que está buscando algo a mais. 
E esse movimento vai crescendo, até impactar uma geração. E 
quando a gente se reúne na igreja, ou em qualquer outro lugar, 
quando nos encontramos com outros amigos que buscam a 
mesma coisa, o movimento simplesmente acontece. Pensa 
bem, isso não é um evento. Isso é um movimento! Você pode 
não perceber nada diferente, mas você começa a buscar o 
poder, em cada igreja um grupo começa a pedir a unção do 
Espírito, e quando a gente se reúne, ninguém quer saber de 
nada mais a não ser Jesus. E Ele é suficiente!
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“Vi novo céu e nova terra, pois 
o primeiro céu e a primeira terra 
passaram, e o mar já não existe. 

Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do céu, da parte 

de Deus, ataviada como noiva adornada 
para o seu esposo” (Apocalipse 21:1, 2).

LOUVOR
Teu santo nome – DVD Adoradores
Verei Jesus – DVD Adoradores 2
Lá no Céu – DVD Adoradores

Mudando de endereço
Pr. Kenyo Marinho de Oliveira – Líder de Jovens da Associação Rio Fluminense – USeB

Culto 1
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TESTEMUNHO

G uilherme Miller nasceu em Pittsfield, Massachu-
setts, EUA, em 15 de fevereiro de 1782. Na sua 
juventude, em 1816, após ter assistido em sua 
Igreja Batista ao comovente apelo de um prega-
dor, decidiu estudar a Bíblia por conta própria.

Estudou intensivamente o livro, usando apenas uma 
concordância bíblica de Cruden.  Um dia, deparou-se com 
o texto que deveria marcá-lo para o resto da vida: “Até 
duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será 
purificado” (Daniel 8:14). Concluiu que as 2.300 tardes 
e manhãs representavam 2.300 anos literais que teriam 
começado em 457 a.C. e que terminariam em 1844 d.C.

Sentiu-se chamado por Deus para pregar sobre “o dia da 
mudança” ao receber um convite inesperado de seu irmão, 
que o desafiou a pregar sobre o que estava estudando. Isso 
deu início ao maior movimento de pregação sobre a volta 
de Jesus da história americana. Nos meses e anos que se 
seguiram, cerca de cem mil pessoas passaram a crer na volta 
de Jesus, o grande dia da mudança de endereço.

MOMENTO DE ORAÇÃO
Separe este momento para falar com Deus sobre a 

Sua vinda. Clame a Ele para que este dia esteja próximo. 
Fale sobre a sua necessidade de estar preparado para este 
grande evento. Ore também pelos seus amigos, familiares e 
pessoas com quem você esteja estudando a Bíblia para que 
também estejam prontos para este grande dia.  

MENSAGEM 
Alguma vez você já precisou arrumar as malas e se mudar? 

Para muitos essa é uma rotina. Para outros, o simples fato de pen-
sar em sair de casa ou mesmo de cidade já causa arrepios; deixar 
o quarto, se despedir de amigos de infância, não mais sentir os 
cheiros conhecidos, encarar o desafio de se acostumar ao novo... 
Talvez por isso muitos resistam a essa ideia. A Bíblia nos desafia 
a uma mudança definitiva e nos convida a mudarmos para 
uma cidade surreal. Vamos dar uma bisbilhotada na nova casa:

A CIDADE
a.  É uma cidade quadrada, com 2.200 km em cada lado. Seus 

muros possuem 64 metros de largura (Apocalipse 21:16).
b.  Possui 12 portas de pérola. Não possui sol nem lua e 

em cada uma dessas portas há um anjo de prontidão 
(Apocalipse 21:21-27).

c.  Há um rio que corta a cidade (Apocalipse 22:1). 
d.  Há uma árvore cujos frutos dão de mês em mês e suas 

folhas curam as doenças (Apocalipse 22:2).
e.  Moraremos em mansões (João 14:1-3).

A VIDA 
a.  Receberemos coroas e novas vestes (Apocalipse 2:10; 3:5).
b.  Veremos a Cristo face a face.
c.  Não lembraremos das provações: “Tentamos lembrar 

nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas 
em comparação com o peso eterno de glória mui exce-
lente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes” 
(Vida e Ensinos, p. 61).

d.  Não sentiremos mais dor ou doença (Isaías 33:24).
e.  Viveremos por mil anos enquanto Satanás estará apri-

sionado aqui na Terra (Apocalipse 21:2, 3).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. 

Jesus abre amplamente as portas de pérolas, e as nações que 
observaram a verdade, entram. Ali contemplam o Paraíso 
de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz, 
mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado 
já aos ouvidos mortais, é ouvida a dizer: ‘Vosso conflito 
está terminado’. ‘Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por 
herança o reino que vos está preparado desde a fundação 
do mundo’ (Mateus 25:34)” (Visões do Céu, p. 48).

MÃO NA MASSA
Louvor: Busque músicas que tenham a ver com o tema. 

Você pode também escolher músicas sobre a volta de Jesus. 
Testemunho: Assista ao vídeo  https://www.youtube.

com/watch?v=eA4LJzptjDc.  Utilize este momento para 
levar os jovens a refletirem sobre a necessidade de sempre 
estarmos prontos para quando este dia chegar. 

Oração intercessora: Peça que os jovens se reúnam em 
duplas para intercederem pelos três motivos apresentados no 
momento de oração. Para dinamizar ainda mais o culto, colo-
que cada motivo num momento diferente da programação.

Mensagem: Apresente a mensagem mostrando como 
a nossa fé no Lar Eterno difere das outras religiões. Tenha 
como objetivo principal levar cada jovem a se comprometer 
em ir para o Lar Celestial. Faça-os lembrar que em breve 
estaremos de mudança.
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“Entrando na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe. 
Prostrando-se, o adoraram; 
e, abrindo os seus tesouros, 

entregaram-lhe suas ofertas: ouro, 
incenso e mirra” (Mateus 2:11).

Níver de Jesus

LOUVOR
Natal! Feliz natal! – HA 44
Num Berço de Palha – HA 50
Nasce Jesus – HA 45

TESTEMUNHO

H á pouco mais de vinte anos, o violinista 
Paulo Torres foi visitar uma tia que estava 
internada num hospital em Curitiba. Es-
tudioso do instrumento desde pequeno, 
e já um profissional de renome, trouxe 

seu violino para entreter e acalmar a paciente. Enquanto 
solava algumas peças, percebeu que pacientes de outros 
quartos estavam saindo ao corredor, ávidos por ouvir o 
som que vinha daquele quarto.

Como macas e camas não comportavam a numerosa 
plateia, Torres começou a visitar todos os “hóspedes”, 

Pr. Rafael Stehling – Líder de Jovens da Associação Sul Espírito Santense – USeB
Culto 2
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tocando sua música para os pacientes interessados. Até 
chegar ao quarto de uma jovem que dormia. “Ela abriu os 
olhos e tentou falar comigo, mas só saíram sons guturais. 
A mãe dela, que estava no quarto começou a chorar e a 
gritar, e médicos começaram a entrar no quarto. Fiquei 
assustado”, lembra. Não era para menos: a paciente estava 
em coma havia três anos e despertou ao som de seu violino.

“Percebi que minha música poderia ser usada como 
um instrumento divino para levar consolo, paz, alegria, 
tranquilidade e momentos de reflexão para pessoas en-
fermas”. O maestro também toca em orfanatos, asilos e 
prisões; vai aonde chamarem. “Mais bem-aventurado é 
dar do que receber”, justifica o trabalho com uma frase 
do apóstolo Paulo.

ORAÇÃO INTERCESSORA 
Expresse sua gratidão a Deus. Peça a Deus que abençoe 

os necessitados e use cada jovem para ser as mãos de Deus 
na vida de alguém.

MENSAGEM 
Esta é a história dos três reis magos. Três pessoas que 

tiveram uma oportunidade singular: levar um presente para 
Jesus! Só que a Bíblia não relata que eram só três e muito 
menos que eram reis. A palavra grega magoi designava 
na Medo-Pérsia os que se ocupavam com os segredos da 
natureza, astrologia e medicina. Seriam “cientistas orien-
tais”. A tradição fala em três por trazerem três dádivas: 
ouro, incenso e mirra. E diferentemente da Bíblia, cita seus 
nomes: Gaspar, Belquior e Baltazar.

Os presentes eram importantes para a pessoa de Cristo. 
O ouro é meio óbvio porque ainda hoje é valioso. O propó-
sito dos magos era prover recursos para a família. Mas os 
outros dois presentes também tinham utilidade. A mirra 
era uma resina extraída de uma árvore espinhosa que era 
usada na preparação de medicamentos. Ela possuía pro-
priedades antissépticas e seria muito útil para uma mãe 
e um recém-nascido.

O incenso é um composto de materiais aromáticos 
que quando queimado libera uma fumaça perfumada. 
Sabendo que o bebê Jesus nasceu num estábulo cheio de 
animais e fezes, o incenso não era apenas um presente, era 
uma necessidade para prover um mínimo de dignidade e 
conforto para a família.

Estes presentes citados não eram apenas úteis para 
o bebê Jesus. Eram simbólicos. Ouro para o Rei dos reis, 
incenso para o Sumo Sacerdote, e mirra para o grande 

Médico. Ou seja, os magos reconheciam a divindade e 
messianidade de Jesus.

A disposição dos magos em presentear a Cristo deve ser um 
exemplo para ofertarmos nossas dádivas também. Ellen White 
nos aconselha colocarmos na árvore de natal presentes para 
Cristo. Ao invés de ser contra o Natal ou o espírito mercantilista, 
Deus nos orienta a aproveitar a oportunidade para também 
darmos presentes para Jesus, Sua igreja, e aqueles que precisam.

Não podemos nos distrair comprando coisas para nós 
mesmos ou para nossos amigos e acabar esquecendo do 
aniversariante, Jesus! Que presente poderíamos dar para 
Jesus? Nosso coração e nossa vida para servir!

ESPÍRITO DE PROFECIA 
“Deus muito Se alegraria se no Natal cada igreja ti-

vesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, 
grandes e pequenas, para essas casas de culto” (O Lar 
Adventista, p. 482).

MÃO NA MASSA
Louvor: Busque envolver outros departamentos da 

igreja numa mini cantata de natal com os hinos sugeridos. 
Peça aos aventureiros ou ao coral da igreja para ensaiar 
uma das músicas.

Testemunho: Para promover a gratidão e o amor ao 
próximo, passe o vídeo do violinista adventista Paulo Torres. 
Existem dois links para conhecer a história. Escolha o que 
melhor se adapta ao seu programa:  https://www.youtube.
com/watch?v=TSrbEKvHjbo ;  https://www.youtube.com/
watch?v=vqwtBxKqZUA . Conclua este momento refor-
çando que servir ao próximo é uma maneira de presentear 
a Jesus em seu aniversário. Devemos ser gratos a Deus por 
nossos dons e servir.

Oração intercessora: Como a temática do culto 
gira em torno de gratidão, pode-se realizar um momento 
de oração junto com uma dinâmica. Prepare um clipe de 
papel com duas fitas amarradas: uma azul e uma vermelha. 
Uma representa a gratidão a Deus e a outra ao próximo. 
Incentivar os jovens a orar agradecendo a Deus por algo e 
escrever no papel um bilhete de gratidão a alguém. O clipe 
fica como lembrança na lição da Escola Sabatina ou na 
Bíblia para sempre reforçar a ideia de ser grato.

Mensagem: Destacar curiosidades do Natal como a 
figura do Papai Noel, músicas natalinas e contar histórias 
de presentes bons e ruins recebidos. Encerrar a reflexão 
convidando os jovens a levar suas ofertas para a árvore de 
natal montada na frente da igreja.



© Biblebox | Fotolia

“O SENHOR é a minha 
luz e a minha salvação; 

de quem terei medo? O 
SENHOR é a fortaleza 
da minha vida; a quem 

temerei?” (Salmos 27:1).

Golias deve cair

LOUVOR
Coragem pra Vencer – CD Jovem 2008
Vencedor Cada Dia – CD Jovem 2007
Não Desistir – CD Joven 2010

Pr. Juber Orbegozo Pérez – Ministério Jovem – Missão Peruana do Norte – UPN
Culto 3
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TESTEMUNHO

L uis Collazos, um jovem líder de Chiclayo, Peru, 
depois de concluir seus estudos em Biologia, 
prestou concurso público para o SERUM. Ele 
obteve a nota necessária para levar adiante seus 
          sonhos profissionais. Porém, logo co-

meçaram os desafios: não lhe foi permitido folgar aos 
sábados. A única opção para não abandonar sua fé foi 
renunciar ao SERUM, o que significaria que nunca mais 
poderia candidatar-se a um cargo público. Luis tinha um 
gigante diante de si; mas, confiando totalmente em Deus, 
decidiu não abandonar seu posto de trabalho e muito 
menos a sua fé.

Hoje ele segue em frente com seus sonhos profissionais 
e também participa ativamente como coordenador do 
Ministério Jovem na Missão Peruana do Norte; frequenta 
fielmente os cultos da igreja e dá testemunho de Cristo 
a seus colegas de trabalho. Ele é fiel na devolução do que 
pertence a Deus e, com seu grupo de jovens, lidera um cen-
tro de influência que tem muito êxito na cidade. Somente 
em Jesus podemos vencer nossos gigantes.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos pelos jovens que têm grandes desafios quanto à 

sua fé em casa, na escola, no trabalho, etc. Entreguemos a Je-
sus as pessoas que são oprimidas por não negarem sua fé.

MENSAGEM
Alguma vez você já se sentiu como o exér-

cito de Israel? Você tem um gigante diante 
de si que o humilha, zomba e não permite que 

você avance na vida? Quantas vezes você ficou 
paralisado ou restringido por toda essa pressão? Você tem 
algum vício ou problema contra o qual sente que não pode 
lutar? Desgraçadamente, esse gigante, que só você conhece, 
lhe está roubando a glória que só pertence a Deus.

O povo de Israel, como em outras tantas ocasiões, estava 
sendo assediado pelos filisteus, mas desta vez os inimigos 
apresentaram um guerreiro chamado Golias que, dia após 

dia, fazia o desafio para que um guerreiro o enfrentasse. 
Esse gigante, de quase três metros, era um guerreiro peri-
to no campo de batalha. A armadura de metal cobria-lhe 
quase totalmente o corpo e era impenetrável. Suas armas 
eram tão grandes que somente podiam ser comparadas a 
um eixo de tecelão.

No exército de Israel o guerreiro mais alto, forte e 
mais experiente era exatamente o rei Saul, mas em vez 
de enfrentar esse gigante, ele permaneceu em sua tenda, 
derrotado por seus próprios temores. Não havia um só 
homem em todo o exército que se atravesse a enfrentar 
o gigante. Assim sendo, durante quarenta dias a ousadia 
de Golias só aumentou. Blasfemava contra o Altíssimo e 
zombava da covardia do exército de Israel. Saul e o povo 
já tinham sido derrotados antes mesmo de entrar no 
campo de batalha.

É paradoxo pensar que Golias era muito insignificante 
em comparação com o Deus a quem o povo de Israel servia. 
Sua única vantagem era a grande estatura e uma boca 
do tamanho de seu ego. Esse homem não tinha nada em 
comparação com Aquele que abriu o mar Vermelho para 
que Seu povo o atravessasse; com aquele Deus que os 
libertou milagrosamente das mãos de faraó. Porém o povo 
havia se esquecido não de Deus, mas de Sua grandeza (Efé-
sios 3:20). É justamente aí que está o problema, quando nos 
esquecemos do que Deus fez por nós no passado. Lembre-
-se: “Por maior que seja o gigante contra o qual você está 
lutando, ele nunca será maior do que Jesus”. 

Em meio a toda essa adversidade, Davi entra em cena, o 
filho mais novo entre sete irmãos, que apenas fora enviado 
pelo pai para levar alimento aos irmãos que estavam na 
linha de batalha. Esse rapaz era insignificante aos olhos 
humanos, mas sua fé era maior do que o gigante que havia 
intimidado os guerreiros de Israel. Davi havia recebido um 
treinamento muito especial. Deus fora o seu treinador. Sua 
fé no campo pastoril crescia a cada dia enquanto ele escrevia 
cantos de adoração ao altíssimo e enquanto contemplava 
Sua grandeza na natureza. Deus foi aperfeiçoando sua 
grandeza (1 Samuel 17:34, 35), “um homem segundo o 
coração de Deus”.
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Todos conhecemos o fim desta história. Davi pediu 
para enfrentar esse gigante e sua petição foi concedida. 
Ele se dirigiu ao campo de batalha, deteve-se por um mo-
mento no riacho para orar e pôr sua confiança na rocha 
que representava a Cristo. Por isso, não escolheu qualquer 
pedra para vencer Golias. Dentre as cinco que pegou, uma 
era a perfeita, a que derrubaria o gigante e daria vitória 
e libertação ao povo. Somente nosso Senhor Jesus Cristo 
pode vencer todos os nossos gigantes. 

Às vezes, esquecemo-nos da grandeza de Deus, crendo 
que com nossa própria força venceremos os gigantes, mas 
quando chega ao fim a última letra de nossa fala confusa, 
também acaba nossa valentia, e uma vez mais ficamos 
diante de nossos medos, sem poder fazer nada para vencê-
-los. Por isso, permita-me lhe dizer que nesta história nós 
não somos Davi. Jesus é Davi! Jesus é quem trava nossas 

batalhas. Ele se levanta sobre nossas impossibilidades, pega 
sua funda, escolhe as cinco pedras e mira o gigante. Este 
cai pelas obras de Jesus. Não limite a grandeza de seu Deus 
ao tamanho de sua incredulidade. Não fixe seu olhar no 
tamanho de seus gigantes; fixe-o na grandeza de seu Deus.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A maior necessidade do mundo é a de homens - homens 

que se não comprem nem se vendam; homens que no ín-
timo da alma sejam verdadeiros e honestos; homens que 
não temam chamar o pecado pelo seu nome exato; homens, 
cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é 
ao polo; homens que permaneçam firmes pelo que é reto, 
ainda que caiam os céus” (Educação, p. 57).

MÃO NA MASSA
Louvor: O louvor faz parte da adoração e não deve ser 

apenas uma estratégia para chamar a atenção das pessoas 
(projetar a letra da música).

Testemunho: Procure um jovem que tenha tido uma 
experiência de vitória em Cristo para que dê seu testemu-
nho. A ideia é mostrar que somente em Jesus está a vitória.

Oração intercessora: Peça a todos que respondam 
à seguinte pergunta, em uma folha de papel previamente 
entregue: “Qual é o gigante que não o deixa avançar?” 
Providencie um espaço onde cada um possa colocar sua 
folha. Formem duplas e orem uns pelos outros. 

Mensagem: Enfatize que somente em Jesus podemos 
vencer nossos próprios temores e os gigantes. Somente 
teremos a vitória se nos mantivermos em diligente es-
tudo da Bíblia, em constante oração e testemunhando a 
outros o que Cristo faz em nossa vida. Peça a cada jovem 
que escreva o compromisso que deseja assumir para estar 
diariamente com Deus.
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“[…] Mas quem o [dinheiro] 
ajunta aos poucos terá 

cada vez mais” (Provérbios 
13:11, NVI).

LOUVOR
Vou Me Entregar – CD Jovem 2014
Com Jejum e Oração – CD Jovem 2010
Inteiramente Fiel – CD Jovem 2007

O jovem e a 
administração de 

suas finanças

TESTEMUNHO

D elcino Carvalho, que vive em Goiás, na 
região Centro-Oeste do Brasil, recebia um 
bom salário na empresa onde trabalhava. 
Depois de seu batismo, devido à fidelidade 
ao sábado, ele perdeu o emprego. Mesmo 

assim se manteve firme na fé. Então, ele decidiu trabalhar 
na produção de queijo e agora, doze anos depois, afirma 
que não lhe faltou o pão, como ensina a Bíblia. “Deus nos 
demonstrou que realmente vale a pena ser fiel em todas 
as áreas”, Carvalho diz.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Ore a Deus pedindo força e determinação a fim de se 

manter dentro de seu orçamento. Que Ele lhe conceda sa-
bedoria para administrar suas finanças, dando prioridade 
aos dízimos e às ofertas.

Pr. Alberto Peña Salvatierra –Diretor de Mordomia – UPN
Culto 4
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MENSAGEM
Um dos problemas modernos é a falta de dinheiro. 

A maioria das pessoas se queixa da mesma coisa, não 
importa seu nível social ou suas entradas. O problema é 
que as pessoas tendem a gastar mais do que ganham. O 
ator Will Smith, no filme Em Busca da Felicidade, disse: 
“Gastamos o dinheiro que não temos em coisas que não 
necessitamos para impressionar pessoas de quem não 
gostamos”. Mas e quando gastamos o dinheiro em coisas 
que de fato necessitamos? Qual é a diferença? E como 
melhorar nas duas situações?

Há três hábitos para lidar e administrar bem as finanças: 
Ter um orçamento financeiro, viver sem dívidas 
e manter um plano contínuo de poupança.

1.  Orçamento financeiro: Dentre os nove fatores mais 
comuns para o divórcio, segundo Peter Saddington, o 
primeiro se deve a questões financeiras. Os benefícios do 
orçamento são: administração adequada das entradas; 
definição das prioridades; prevenção de que o dinheiro 
seja usado em coisas desnecessárias; uso adequado do 
cartão de crédito; e ajuda para evitar dívidas.
Conselho para fazer o orçamento:
a.  Entradas: anotar todas as entradas.
b.  Primeiro Deus: separar o dízimo e as ofertas.
c.  Plano de poupança: fixar uma porcentagem antes 

de gastar o dinheiro.
d.  Orçamento: fazer um orçamento com o dinheiro 

restante.
e.  Saldo disponível: fazer esforço para que sempre haja 

superávit. Se conseguir, dê graças a Deus e felicite a 
si mesmo e aos membros da família que o apoiaram. 

2.  Z erar  as  dív id as:  “O r ico  domi-
na sobre o pobre; quem toma emprestado 
é escravo de quem empresta” (Provérbios 22:7). Diga 
não às dívidas. Não assuma dívidas de outra pessoa: 
“Não estejas entre os que se comprometem e ficam por 
fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por 
que arriscas perder a cama de debaixo de ti?” (Provérbios 
22:26, 27). “É melhor ir deitar-se sem jantar do que se 
levantar com dívidas” (Benjamim Franklin). Cancele seus 
cartões de crédito se você não consegue controlá-los. 

3.  Plano contínuo de poupança: “Um centavo eco-
nomizado é um centavo ganho” (Benjamin Franklin). 
O melhor plano é pôr no orçamento uma coluna que 
diga: “economias” como se fosse gasto fixo. Em vez de 

deixar o dinheiro no banco, é melhor investi-lo para que 
siga gerando mais dinheiro. Você pode investir em um 
negócio lucrativo; investimentos de alta rentabilidade 
como a compra de um terreno que, no futuro, poderá 
pagar os estudos dos filhos; compra da casa própria; 
juntar dinheiro para as férias em família. As economias 
são provisões para qualquer emergência, mas cuidado 
para não ser avarento ou mesquinho!
Que o Senhor o livre de cair de amores pelo dinheiro 

que é a “raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se 
desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas 
dores” (1 Timóteo 6:10).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Tudo que afaste de Deus o coração, tem de ser renun-

ciado. Mamom é o ídolo de muitos. O amor do 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 respon-
sabilidade, 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” (Caminho 
a Cristo, p. 44).

MÃO NA MASSA
Louvor: Convide pessoas que trabalham na área fi-

nanceira para dirigir o momento de louvor. Entre cada 
música, elas podem apresentar breves testemunhos sobre 
fidelidade.

Testemunho: Peça a alguém com desenvoltura para 
apresentar o testemunho de Delcino Carvalho, na pri-
meira pessoa.

Oração intercessora: Este momento deve ser indi-
vidual e silencioso, sem música de fundo, a fim de que cada 
um medite e ore sinceramente por sua vida financeira e 
para ser fiel a Deus. 

Mensagem: Convide um irmão que entenda de fi-
nanças para sugerir e ensinar a usar aplicativos de controle 
de orçamento. Chame um jovem que dê algumas dicas 
sobre dívidas e investimentos com base no canal do Rico 
de Verdade:

 https://www.youtube.com/channel/UCxu-
PhvXZcw5xEgOrxCKKoLw/featured 
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Artigo Pr. Francesco Marquina – Ministério Jovem – UPN

Servir e salvar

N o primeiro capítulo do livro de Atos estão registradas 
as últimas palavras pessoais de Jesus a Seus discípulos 
antes de ascender aos céus. Foram palavras realmente 
importantes que determinariam a ação missionária de 
todos os crentes ao longo dos séculos. O verso 8 diz: “Mas 

recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até 
aos confins da terra”. Aqui há uma fórmula bem simples e didática para a 
expansão do evangelho.

O próprio Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos que, para serem 
missionários e cumprirem a missão, primeiro deveriam receber o Espírito 
Santo, o poder do alto, para que pudesse ir e mudar a vida das multidões e 
levá-las ao Salvador. O jovem adventista que deseja ser missionário deve 
ser motivado pelo mesmo Espírito Santo; é por meio deste poder que o 
objetivo de salvar e servir se torna uma realidade constante na vida de 
alguém. Pode haver outras motivações que levem ao desejo de ser missio-
nário, mas a fundamental é ouvir a voz de Deus e aceitar o desafio; e isso 
somente ocorre mediante a intervenção direta do Espírito Santo.

Na fórmula de Jesus há uma progressão do menos para o mais. Começa 
indicando-lhes que sejam Suas testemunhas em Jerusalém. Você imagina o 
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muçulmanos, budistas e hindus. Para ir a outros países 
e fazer parte da evangelização global, a igreja mantém o 
programa do Serviço Voluntário Adventista (SVA), que 
é um departamento da Associação Geral que mobiliza 
jovens, estudantes e profissionais adventistas para serem 
missionários em regiões do mudo com maior necessidade.

Pregar o evangelho é uma tarefa crucial para o cristão. 
Não é uma sugestão, é uma ordem. Ellen White disse: 
“Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como 
missionário” (Serviço Cristão, p. 7). Todos são chamados a 
ser missionários. A tarefa é árdua, difícil e continua sendo 
um desafio, assim como foi para os primeiros discípulos. 
Porém, Deus está chamando uma geração disposta a deixar 
tudo para arriscar, até mesmo a própria vida, para mos-
trar Seu amor às multidões que sofrem e que vivem sem 
esperança. Deus está chamando, Jesus está convidando 
e o Espírito Santo está motivando. Você irá resistir a Seu 
chamado ou dirá: “Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim!”

Seja um missionário! Viva a experiência de servir e 
salvar.

Caso você tenha interesse em ser um missionário vo-
luntário, considere os seguintes requisitos do SVA:

•  Ser adventista do sétimo dia, com mais de um ano 
de batismo.

•  Ser membro fiel e em situação regular na igreja.
•  Ser maior de idade.
•  Pagar a passagem área e os gastos com visto/passa-

porte (caso requerido) ao lugar onde atuará como 
missionário.

•  Conhecer o idioma (caso vá trabalhar em um país 
estrangeiro).

•  Disponibilidade para servir entre dez meses a um ano, 
no mínimo, ou mais (se desejar).

•  Ter paixão pela missão.

Benefícios básicos recebidos como missionário volun-
tário no SVA:

•  Hospedagem.
•  Alimentação.
•  Seguro de acidentes.
•  Estipêndio (para as despesas básicas).
•  Experiências inesquecíveis.

Você deseja conhecer mais sobre a missão e como se 
tornar missionário? Participe de uma Escola de Missões 
em seu campo e capacite-se para ser missionário voluntário 
no mundo. No fim do curso, você receberá um certificado 
validado pela Divisão Sul-Americana que lhe concederá a 
acreditação como missionário voluntário. 

rosto dos discípulos ao ouvirem isso? Jerusalém era o lugar 
mais difícil e perigoso para se pregar o evangelho, pois ali 
crucificaram a Jesus, além de ser o lar dos líderes políticos e 
religiosos mais influentes e poderosos da época. Jesus devia 
estar brincando, eles pensaram, mas era verdade. De uma 
perspectiva mais local, é justamente em Jerusalém onde 
somos chamados a pregar primeiro. Para nós, esse lugar 
representa nossa família. É difícil pregar à família? Claro que 
sim! De igual forma é complicado pregar a nossos vizinhos, 
amigos próximos, colegas de escola e de trabalho. Eles nos 
conhecem e às nossas debilidades, até mesmo sabem de 
nossos erros e são os nossos primeiros acusadores. Porém, 
Deus nos está chamando para pregar a eles. Os discípulos 
também se assustaram com a tarefa a ser realizada em Je-
rusalém, mas a cumpriram por amor ao Mestre. A primeira 
instrução foi dada: como jovem adventista, você é comis-
sionado a trabalhar em favor dos outros, começando com 
sua família, com os amigos, e a se envolver na pregação do 
evangelho em seu distrito missionário. Ninguém pode 
amar a missão global se não amar a missão local. 

Na fórmula, o próximo nível da missão é a Judeia. Esse 
lugar, juntamente com a região da Galileia, era o que sobrara 
de Israel depois das deportações e ocupações estrangeiras. 
Jesus estava convidando Seus discípulos a testemunharem 
a seus próprios compatriotas, ou seja, levar a mensagem a 
seu próprio país, aos que tinham o mesmo idioma, que com-
partilhavam dos mesmos costumes culturais e que viviam 
na mesma região geográfica. Hoje, Jesus quer levantar uma 
grande linhagem de jovens que compartilhem a mensagem 
em seu próprio país, pessoas que estejam prontas a ir a cada 
parte de seu país para testemunhar de Cristo. Por isso a igreja 
oferece programas como a Missão Calebe, muito conhecido 
de todos e que pode ser feita local ou nacionalmente. Outra 
opção é o projeto Um Ano em Missão (OYiM – One Year in 
Mission), cujo objetivo é fazer com que os jovens dediquem 
um ano de sua vida servindo ao semelhante, em seu próprio 
país e por meio de projetos comunitários, evangelismo e a 
atuação em centros de influência. As opções missionárias 
são amplas e tudo o que se requer é assumir o desafio de 
dedicar um período da vida a Deus.

Os últimos níveis mencionados por Jesus em Atos 1:8 
fazem referência a Samaria e então aos confins da terra. 
Os discípulos deviam levar a mensagem além de suas 
fronteiras nacionais e deviam ir a países próximos, países 
irmãos, perto de sua região geográfica, e então ir avançan-
do até evangelizar o mundo todo. Há muitos no mundo 
que ainda não conhecem a respeito de Jesus. Mais de 63% 
do mundo nem mesmo é cristão e há um grande desafio 
na Janela 10/40, zona do mundo com predominância de 
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“Então, Faraó mandou 
chamar a José, e o fizeram sair 

à pressa da masmorra; ele se 
barbeou, mudou de roupa 

e foi apresentar-se a Faraó” 
(Gênesis 41:14).

LOUVOR
Cópia de Jesus – DVD Adoradores 3
Eis-me aqui – DVD Adoradores 2
Nas mãos do oleiro – DVD Adoradores 3

A primeira 
impressão

Pr. Eliomar Trindade – Líder de Jovens da Missão Nordeste – UNeB

TESTEMUNHO

T estemunhos podem ser de vitória ou der-
rota. A história de Absalão, filho de Davi, 
é uma dessas histórias que nos alertam 
sobre como é perigoso aproveitar-se da 
aparência e habilidades (ou ainda da in-

teligência, das riquezas, de oportunidades, o que for!) para 
tentar conquistar algo que não lhe pertencia, utilizando 
os métodos mais vis.

“Absalão ardilosamente mudava cada causa de descon-
tentamento em proveito próprio. Dia após dia este homem 
de semblante nobre podia ser visto à porta da cidade, onde 
uma multidão de suplicantes esperava a fim de apresentar 
suas queixas e receber justiça”. Ao ouvir a reivindicação de 
alguém de Israel, o príncipe respondia que tais negócios eram 
bons e corretos, mas não havia quem pudesse dar atenção da 
parte do rei. E acrescentava: “Quem me dera ser juiz na terra, 
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda 
ou questão, para que lhe fizesse justiça” (2 Samuel 15:4) 
(Patriarcas e Profetas, p. 541).

“Assim furtava Absalão o coração do povo de Israel 
(2 Samuel 15:6)”. “E agora o manto da devoção religiosa 
foi tomado para esconder seus intuitos traidores. [...] O ato 
final de Absalão, inspirado na hipocrisia, destinava-se não 
somente a cegar o rei, mas estabelecer a confiança do povo, 
e assim levar este à rebelião contra o rei que Deus escolhera” 
(Patriarcas e Profetas, p. 541).

Valores de José

Culto 5 – Especial
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Não há nada de errado em ter sonhos. Mas se eles não 
forem parte do plano de Deus para a nossa vida, ou se não 
usarmos meios legítimos para alcançar o que Deus tem 
planejado para nós, nenhum esforço será bem sucedido 
no final da jornada.

ORAÇÃO INTERCESSORA 
Ore nesse momento com seus amigos e peça a Deus que 

seus objetivos profissionais recebam a aprovação do Senhor. 

MENSAGEM 
Que impressão você causa nos outros? E quem você 

realmente é? O marketing pessoal é uma ferramenta usada 
para promoção pessoal de modo a alcançar o sucesso. É 
algo como “vender a imagem”. 

José foi chamado para uma entrevista com o Faraó, 
o homem mais poderoso do mundo. O que ele fez? Ele 
cuidou de sua aparência exterior e estava preparado em 
seu interior para aquela oportunidade. Como você está 
construindo a sua imagem?  

Sua aparência afeta a sua influência: José passou 
a usar roupas apropriadas para a ocasião. A Bíblia se refere 
às vestes mais de 350 vezes, o que indica a sua importân-
cia. De fato, temos que concordar com o ditado “as roupas 
falam”. Ele também não negligenciou a barba, o cabelo e 
certamente uma ótima higiene pessoal. 

Cuidado com o que vestir: Mulheres e homens 
devem estar bem vestidos, de acordo com a ocasião. 
Ao buscar um trabalho, quem está te entrevistando 
deveria perceber que você valoriza a oportunidade. 
Mesmo Jesus, que foi um homem simples, vestiu-se 
com uma boa túnica, “sem costura, toda tecida de 
alto a baixo” (João 19:23).

Um caráter reto é o melhor vestuário: “Sem ele 
ninguém pode subir a uma altura honrosa. Mas não 
se herda o caráter. Não pode ser comprado. A exce-
lência moral e as belas qualidades mentais não são o 
resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são 
de valor algum a menos que sejam aperfeiçoados. A 
formação de um caráter nobre é obra de uma vida 
inteira” (Patriarcas e Profetas, p.153).

Cuidado com a sua saúde: Podemos subdividir 
em oito áreas. “Ar puro, luz solar, abstinência [privação 

das coisas prejudiciais à saúde], repouso, exercício, regime 
conveniente, uso de água e confiança no poder divino – 
eis os verdadeiros remédios” (A Ciência do Bom Viver, p. 
127). Uma pessoa saudável é mais confiante diante das 
dificuldades e leva vantagem nos processos que exigem 
concentração e esforço. 

Beleza a toda prova: Cuidar da aparência é muito 
bom, mas com equilíbrio. Nunca se esqueça de acre-
ditar em você, ter um sorriso no rosto, um coração 
puro e bondoso. Deus fará com que você se destaque 
em meio à multidão. “O coração alegre aformoseia 
o rosto” (Provérbios 15:13). José foi promovido. 
Que história incrível de sucesso profissional, sair 
da escravidão e ir comandar o Egito. Deus se alegra 
em realizar os desejos do seu coração, mas espera 
que você “se agrade dele” todos os dias.

ESPÍRITO DE PROFECIA 
“Ninguém pode ficar a uma excelsa altura, isento de 

perigo. Assim como a tempestade deixa ilesa a humilde 
flor do vale, ao mesmo tempo em que desarraiga a majes-
tosa árvore no cimo da montanha, também aqueles que 
têm mantido sua integridade na vida humilde podem ser 
arrastados ao abismo pelas tentações que assaltam o êxito 
e as honras mundanas. Mas o caráter de José resistiu de 
modo semelhante à prova da adversidade e da prosperi-
dade” (Patriarcas e Profetas, p. 152).

MÃO NA MASSA 
Louvor: Durante o louvor, promova o quanto Deus 

cuida do futuro dos seus filhos.
Testemunho: Pergunta para discussão em grupo: 

“Alguma vez você já tentou parecer o que não é, para in-
fluenciar pessoas que talvez você nem goste tanto?” 

Oração intercessora: Oremos para que nossos ob-
jetivos profissionais sejam também os sonhos de Deus 
para nós. 

Mensagem: Convide um profissional de RH, ou al-
guém com experiência em entrevistas de emprego, e pro-
mova um pequeno “painel” com dicas práticas de como 
preparar um currículo e se comportar nas entrevistas. 
Aprenda como estar preparado para a pergunta: “Por que 
devemos contratar você e não os outros candidatos”?
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LOUVOR
Senhor, somos Tua voz – CD Jovem 2004
Sou de Jesus – CD Jovem 2006
 Vencedor cada dia – CD Jovem 2007

TESTEMUNHO:

E llen White era ainda uma juvenil quando co-
meçou a observar a maneira como a sua irmã 
administrava o pouco recurso que ganhavam. 
O valor total era de apenas 25 centavos por 
dia. Mas por saberem gerenciar esse recurso e 

priorizarem apenas o que era de fato importante, elas ainda 
tinham no final das contas dinheiro para investirem na obra 
de Deus, pois enviavam ofertas para as missões. Mesmo 
com pouco conseguiam honrar ao Senhor acima de tudo.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Ore pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para admi-

nistrar a sua vida e seus recursos. Peça também poder do 
Céu para vencer tudo o que tem atrapalhado sua vida 
financeira.

Pr. Edwilson Ramos –  Líder de Jovens da Missão Piauiense – UNeB

Valores de José

Culto 6 – Especial

“Administrarás a minha casa, e 
à tua palavra obedecerá todo o 
meu povo; somente no trono eu 

serei maior do que tu. Disse mais 
faraó a José: Vês que te faço 

autoridade sobre toda a terra do 
Egito” (Gênesis 41:40, 41).

Sabedoria para 
administrar
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MENSAGEM
José foi chamado da masmorra para interpretar um 

sonho de Faraó e, depois disso, recebeu o título de gover-
nador do Egito. Ele foi promovido (e que promoção!), mas 
manteve a humildade. De fato, José não tinha interesse 
no poder, ele queria apenas servir. Ele foi um excelente 
administrador; e o segredo dele? “O Senhor era com 
José”. Então vejamos alguns princípios de gerenciamento 
na vida deste grande administrador:

1 – PRECISAMOS TRABALHAR
Diz o salmista: “Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz 

serás, e tudo te irá bem” (Salmo 128:2). Muitas pessoas en-
caram o trabalho como algo pesado e ruim, no entanto, a 
Bíblia apresenta o labor como uma bênção de Deus. Antes 
do pecado, homem e mulher tinham como trabalho cultivar 
o jardim de Deus (Gênesis 2:15). Ele continua sendo bênção 
mesmo após o pecado, mas, claro, com maiores dificulda-
des e desafios (Gênesis 3:17-19). Porém isso não faz dele 
uma bênção menor. É por meio do trabalho excelente que 
nossas finanças serão saudáveis. José, como escravo na 
casa de Potifar, era elogiado pelo excelente trabalho. Na 
prisão também. E depois, como governador do Egito, fez 
também um trabalho de excelência! É assim que alcan-
çamos bons resultados: fazendo um bom trabalho onde 
quer que estejamos!

2 –  PRECISAMOS SER BONS 
ADMINISTRADORES

O sábio ainda observa que alguém que quer suas fi-
nanças equilibradas terá de ser um bom administrador: “É 
dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar 
o bem de todo o seu trabalho” (Eclesiastes 3:13). Há pes-
soas que precisam trabalhar demais para sustentar seus 
exageros de consumo. E sempre terão de trabalhar mais e 
mais para sustentar excessos, trazendo doenças à sua vida 
pessoal e familiar e mesmo financeira. O bom administra-
dor aproveita as bênçãos de seu trabalho com equilíbrio. 
Isso é aproveitar bem! Isso é administrar com sabedoria. 
Se você tem seu trabalho, mas por gastar mal o salário 
têm tido apenas dores de cabeça por falta de dinheiro, é 
porque esse princípio está sendo ferido e você precisa de 
mudanças nessa área!

3 – TEMOS QUE HONRAR A DEUS
Muitos têm seus trabalhos, são bem-sucedidos, mas se 

esquecem de honrar a Deus com suas finanças. O sábio 
observa bem isso: “Honra ao SENHOR com os teus bens 
e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão 
fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho 
os teus lagares” (Provérbios 3:9, 10). Honramos a Deus 
sendo bons pagadores, mas honramos também a Deus 
separando parte do que Ele nos deu para investir em Sua 
obra, quando separamos primeiramente os nossos dízimos 
e ofertas e os devolvemos. É triste ver que muitos jovens 
têm esquecido esse princípio por causa da avareza! Tudo 
que temos, apesar de trabalharmos, vêm de Deus como 
bênção (Deuteronômio 8:17, 18). Por isso, devemos honrá-
-Lo com parte dessas bênçãos, de acordo com a vontade 
dEle, mostrada em sua Palavra.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Muito se poderia dizer aos jovens quanto ao privilégio 

que têm de ajudar na causa de Deus, aprendendo lições 
de economia e abnegação. Muitos pensam que podem 
condescender com este ou aquele desejo e, por assim fa-
zer, habituam-se a gastar totalmente seus rendimentos” 
(Mensagens aos Jovens, p. 299).

MÃO NA MASSA
Louvor: Leve um grupo jovem de outra igreja do dis-

trito para realizar o momento de louvor.
Testemunho: Convide duas jovens para encenar o 

testemunho. Use a criatividade para mostrar como as duas 
irmãs economizaram.

Oração intercessora: Faça algum tipo de sorteio 
das duplas de oração que serão formadas para esse mo-
mento especial.

Mensagem: Como ilustração, use faixas, cartazes, 
etc., que enfatizem os três princípios de sucesso na admi-
nistração e gerenciamento. E também um anel (pode ser 
confeccionado pelos próprios jovens), pois José ao ter a 
sua sabedoria (divina) reconhecida, recebe de Faraó um 
anel especial.
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LOUVOR
Inteiramente fiel – CD Jovem 2007
Sempre de Jesus – CD Jovem 2005
Meu tudo – CD Jovem 2012

TESTEMUNHO

W illiam Colgate nasceu em 1783. Seu 
pai desejou vender os animais e 
William decidiu, aos 16 anos, tentar 
a vida na cidade para ajudá-lo. No 
caminho, encontrou um senhor 

que ouviu sua história e o aconselhou a fazer aquilo que já 
tinha conhecimento, dizendo: “Dê o seu coração a Cristo e 
devolva de cada dólar, a parte de Deus. Faça um sabão ho-
nesto, no peso justo. Sei que você será abençoado”. William 
começou a trabalhar numa caldeira de sabão e logo que 
recebeu o primeiro salário, entregou o dízimo. Tornou-
-se sócio, e depois em Nova York, dedicou-se à venda de 
velas e sabões, fundando a empresa William Colgate & 
Co. Ficou conhecido como o magnata do sabão, sempre 
dizimista. Sua empresa lançou o Cashmere Bouquet, o 
sabão perfumado preferido dos americanos por 120 anos.

Pr. José Orlando Silva – Líder de Jovens da Associação Cearense – UNeB

Valores de José

Culto 7 – Especial

“Fui moço e já, agora, sou 
velho, porém jamais vi o justo 

desamparado, nem a sua 
descendência a mendigar o 

pão” (Salmo 37:25).

O Deus que 
provê
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos com fé e com o profundo desejo de aprender 

a colocar a vida sob a providência de Deus.

MENSAGEM
Não há uma história que melhor exemplifique o cuidado, 

a provisão e a execução do plano de Deus, do que a história 
de José do Egito (Gênesis 41:44, 46).

O Egito era um grande império, comparado apenas à 
Babilônia. José recebeu autoridade financeira de tudo. Ele 
tinha fama, fortuna e poder. Mas não podemos esquecer 
como ele chegou ao Egito: como escravo, sem nada; mas o 
Senhor era com ele. E quando o Senhor está conosco e o 
reconhecemos como provedor, nos tornamos maioria. José, 
confiou durante a escassez e manteve sua confiança na 
prosperidade. Podemos afirmar que José tinha o “cartão de 
crédito corporativo do Céu” para usar, e foi Deus quem deu. 
Diante disso, o alvo do cristão é ser fiel, e se Deus desejar 
fazê-lo rico, então continue fiel. O Faraó disse a José: “Eu 
sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará 
mão ou pé em toda a terra do Egito. [...] E percorreu José 
toda a terra do Egito” (Gênesis 41:45). E nessa ocasião, 
José era um jovem de 30 anos.

José e a frase-chave (Gênesis 39:2) – No epitáfio 
geralmente uma frase característica resume a vida. Uma 
das frases mais repetidas na vida de José era: “O SENHOR 
era com José”. Em todas as circunstâncias, José aprendeu a 
ter a presença do Senhor em sua vida. “Havendo, pois, fome 
sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos 
egípcios; porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas 
as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porque a 
fome prevaleceu em todo o mundo” (Gênesis 41:56, 57). 
José, usado por Deus, salvou muitas pessoas. A presença 
de Deus faz a diferença e traz sabedoria e prosperidade.

Os irmãos de José (Gênesis 45:3) – A fidelidade 
de José a Deus e sua feliz consequência, tornou-se um po-
deroso testemunho para seus irmãos, que foram provados 
e moldados nesse período. Somente uma fidelidade autên-
tica, resposta da provisão divina, pode ser um instrumento 
usado por Deus para alcançar outros. Finalmente José se 
revela, e os irmãos conhecem a vida de José: “Agora, chegai-
-vos a mim. [...]Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes 
para o Egito [...] Para conservação da vida, Deus me enviou 
adiante de vós” (Gênesis 45:4, 5).

Deus sempre surpreende ao fiel (Gênesis 
46:29) – José confiou e deixou Deus agir. Por mais oti-
mista que fosse, José jamais poderia idealizar um plano tão 
glorioso e vitorioso para si mesmo. Na verdade, hoje lemos 
sua história e conhecemos o capítulo seguinte, mas José 
confiou sem ter conhecimento pleno do que viria. O choro 
do reencontro com seu pai, depois de quase uma década e 
meia, era uma explosão de sentimentos ao constatar que 
o plano de Deus é perfeito para quem nEle confia. Deus 
sempre nos surpreende, nos dando sempre mais e além do 
que esperamos, desejamos e necessitamos.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Embora José fosse exaltado como governador sobre 

toda a terra, não se esqueceu de Deus. Sabia que era um 
estranho numa estranha terra, separado de seus pais e ir-
mãos, o que frequentemente lhe causava tristeza, mas cria 
firmemente que a mão de Deus tinha dirigido seu caminho, 
para colocá-lo numa posição importante. Confiando em 
Deus continuamente, desempenhou com fidelidade todos 
os deveres de seu ofício, como governador da terra do Egito” 
(História da Redenção, p. 103).

MÃO NA MASSA
Louvor: As músicas iniciais falam sobre entrega, fide-

lidade e confiança e como Deus pode prover nossas neces-
sidades. Para conduzir este momento, convide aqueles que 
desejam entregar a sua vida e planos nas mãos de Deus.

Testemunho: Pode ser apresentado um vídeo com 
uma história impressiva de como Deus supriu milagrosa-
mente as necessidades de alguém; ou um testemunho ao 
vivo de um jovem que tenha passado por esta experiência.

Oração intercessora: A igreja deve ser dividida em 
pequenos grupos para orar pelas necessidades de familiares 
não adventistas dos membros presentes. 

Mensagem: Durante a mensagem, devem ser ence-
nados os três momentos da manifestação da providência 
de Deus na vida de seus filhos, usando os exemplos da 
Bíblia como: o de Elias, recebendo alimento dos corvos; 
o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes; e o ma-
ná no deserto, tendo em cada momento uma aplicação 
pelo responsável.
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LOUVOR
Quero ser fiel a toda prova – CD Jovem 2005 
Nas mãos do oleiro – Adoradores 3
Pode cair o mundo, estou em paz – CD Jovem 2007

TESTEMUNHO

M ilton Afonso é um empresário de sucesso 
que tem dedicado sua vida a Deus. Quem 
o conhece de maneira superficial não 
imagina que o mesmo já foi um garoto 
pobre. Ele nasceu em 1921, mas devido 

às dificuldades financeiras e sociais de sua família, só foi 
registrado em 1934. Muitos também não sabem que ele 
já foi preso durante a ditadura e que, por um milagre, teve 
sua saúde física e financeira salvas.

Por trás do grande empreendedor Milton Afonso, existe 
uma história de superação e fidelidade, onde você pode 
compreender que quando o sonho do homem é o mesmo 
sonho de Deus, nada nesse mundo poderá abalá-lo.

“Fez também Jacó um voto, 
dizendo: Se Deus for comigo, e 
me guardar nesta jornada que 

empreendo, e me der pão para 
comer e roupa que me vista, de 

maneira que eu volte em paz 
para a casa de meu pai, então, 
o SENHOR será o meu Deus;  

e a pedra, que erigi por coluna, 
será a Casa de Deus; e, de 

tudo quanto me concederes, 
certamente eu te darei o 

dízimo” (Gênesis 28:20-22).

Um sonho 
eterno

Pr. Lucas Cainã – Líder de Jovens da Missão Alagoas – UNeB

Valores de José

Culto 8 – Especial
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ORAÇÃO INTERCESSORA
“E será que, antes que clamem, eu responderei; estando 

eles ainda falando, eu os ouvirei” (Isaías 65:24). “E tudo 
quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis” (Mateus 
21:22). “Orai sem cessar” (1 Tessalonicenses 5:17). Orem 
a Deus pedindo força para ter maior consagração.

MENSAGEM
Nascimento de Jacó: Desde o ventre havia uma dis-

puta entre ele e o seu irmão gêmeo, Esaú (Gênesis 25:22). 
Esaú nasceu primeiro, e agarrado em seu calcanhar estava 
Jacó, daí vem a origem do seu nome: “Aquele que agarrou 
o calcanhar”.

Caráter de Jacó: A ganância era marca ressaltada 
em seu caráter. Nunca satisfeito com o que tinha, buscava 
sempre mais, sem se importar com o que era necessário 
fazer para obter o que queria.

Enganos de Jacó: Ele começa enganando a seu ir-
mão Esaú, furtando o direito de primogenitura (Gênesis 
25:27-34). Depois ele se passa por Esaú e engana a seu 
próprio pai, Isaque. Dessa forma usurpou a bênção que 
era de seu irmão.

A vida de Jacó: Em um plano maquiavélico e meti-
culoso, Jacó tentava, pela força humana, criar seu próprio 
sonho. Ao perceber a loucura que fizera e para preservar a 
própria vida, Jacó fugiu, pois estava sob a ameaça de Esaú: 
“Vêm próximos os dias de luto por meu pai; então, matarei 
a Jacó, meu irmão” (Gênesis 27:41).

Fuga: A fuga foi planejada com sua mãe e o caminho 
a percorrer o levaria até Harã. Jacó deveria fugir para a 
casa de Labão, seu tio.

Sonho: Durante a fuga Jacó parou para descansar, 
dormiu e teve um sonho: “Eis posta na terra uma escada 
cujo topo atingia o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam 
por ela. Perto dele estava o Senhor” (Gênesis 28:12, 13).

Graça: No sonho, Deus revelou para Jacó que existe 
uma conexão direta com o céu. Ninguém está sozinho. 
Os nossos anseios sobem até o trono de Deus, e Ele está 
disposto a reajustar o caminho traçado pelo homem de 
forma errada. Deus quer tornar os sonhos dEle os nossos 
sonhos. Após esse momento, Jacó teve a certeza de que 
não fora abandonado por Deus e que estava recebendo 
uma nova oportunidade.

Voto de Jacó: Jacó fez um voto de fidelidade a Deus, 
pois precisava externar o seu compromisso de que em tu-

do que colocasse as mãos, ele iria separar a décima parte 
e devolvê-la a Deus. Jacó não fez esse voto buscando algo 
em troca, mas reconhecendo que tudo é do Senhor.

Jacó não racionalizou: Mesmo indo para um lugar 
desconhecido, sem garantias humanas de êxito, Jacó não 
racionalizou quanto ao seu voto. Ele o fez com fé e tudo 
o que Jacó fazia era abençoado. Deus o fez próspero em 
todos os aspectos da sua vida.

De Jacó para Esaú: Depois de passar 21 anos em 
Harã e também ter sido enganado pelo seu sogro, Jacó 
aprendeu lições de paciência, confiança, humildade e per-
severança. Em nenhum momento deixou de cumprir seu 
voto. Jacó estava pronto para voltar a casa dos seus pais, 
mas lhe faltava a última prova. Jacó lutou com o Senhor 
(Gênesis 32:22-32) e Deus lhe mudou o nome, de Jacó para 
Israel (homem que luta com Deus).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. 

Sua experiência testifica do poder da oração insistente. 
É agora que devemos aprender esta lição de oração que 
prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da 
igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que 
são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor 
dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência 
de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão 
do braço forte da oração” (Patriarcas e Profetas, p. 139).

MÃO NA MASSA
Louvor: Antes de cada música, destaque os elementos 

que apontem para uma vida de fidelidade.
Testemunho: Enfatize o alcance do evangelho a par-

tir da fidelidade de uma pessoa. Use o vídeo a seguir para 
que os presentes vejam o testemunho de Milton Afonso:

 https://www.youtube.com/watch?v=B6sJu5bDrmk
&feature=youtu.be .

Oração intercessora: Prepare um fundo musical e 
chame os três jovens que lerão os textos bíblicos seleciona-
dos. Ao fim da leitura, façam uma oração de consagração 
pelos jovens de sua igreja.

Mensagem: Estude os capítulos do livro Patriarcas e 
Profetas que falem sobre a vida de José e apresente uma 
mensagem expositiva da história dele.




