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G eralmente quando alguém vai pronunciar 
suas últimas palavras, todos querem ouvir 
com atenção, já que expressará o mais im-
portante que essa pessoa quer deixar como 
mensagem ou legado. O rei Davi, “o homem 

segundo o coração de Deus”, também transmitiu seu úl-
timo recado para Salomão, que assumiria a grande tarefa 
de liderar o povo e levantar a casa para Deus: “E tu, meu 
filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um 
coração perfeito e com uma alma voluntária; ... Olha, pois, 
agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa 
para o santuário; esforça-te, e faze a obra” (1Cr 28:9, 10). 

Falando com carinho para seu filho, Davi lhe disse que 
o primeiro é o primeiro, e não tem volta. Primeiro Deus, 
conhecê-Lo, buscar Sua presença, ter uma relação estreita 
com Ele. “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o úni-
co Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo 
17:3). Esse conhecimento é vivencial, profundo. É um cha-
mado para uma experiência real com Deus, antes de tudo, 
e depois para o serviço. Conforme o objetivo do Ministério 
Jovem: Salvar do pecado e guiar no serviço. Salvação é 
Jesus para mim. Serviço é Jesus para meu próximo. Nunca 
o fazer vem antes do ser (somente no dicionário). Então, 
querido líder, primeiro seja, depois faça. Quando estamos 
em sintonia com a vontade de Deus para nossa vida, po-
demos liderar a juventude no serviço. Deus está buscando 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

referências espirituais para Seu povo, por isso Davi deixa 
claro para seu filho qual é a prioridade. 

O verso de Crônicas continua dizendo que o serviço deve 
ser com um coração perfeito. Outras versões falam de inte-
gridade. Em um mundo onde a moral é baixa, o princípio 
é trocado pelo eu acho, mas Deus chama cada líder para 
estar perto do coração do Pai e servir com integridade. Os 
jovens não precisam de tanta informação e, sim, de líderes 
dispostos à formação por meio do exemplo e coerência 
em suas vidas. Me chama a atenção que Davi falou a seu 
filho para que servisse com uma alma voluntária, ou seja, 
sem esperar receber muito em troca. Preocupe-se com o 
aplauso divino, que é o que perdurará por um ministério 
completamente entregue ao Senhor. 

O texto termina animando Salomão, dizendo-lhe para 
edificar a casa e fazer a obra por uma simples razão: o Senhor 
o escolheu. Prezado líder, o Senhor também nos escolheu para 
uma grande obra: edificar o caráter de milhares de jovens para 
serem semelhantes a Cristo. Então, faça seu melhor, faça bem 
feito e se esforce! A recompensa será grande, e vidas serão 
transformadas pela graça e poder de Deus. 

Um abraço e sempre Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli 
Ministério Jovem – DSA

Últimas Palavras 
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Desafios
do trimestre

OUTUBRO
De 17 a 19 deste mês, teremos o Fim de Semana Mundial do Ministério de 

Universitários Adventistas. Reúna a galera de sua agremiação, igreja ou distrito, 
para participar desta celebração. A proposta é que na sexta-feira se realizem ações dos 
universitários adventistas nas universidades onde estudam (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.). Domingo, proponham-
-se a fazer atividades comunitárias impactantes perto da igreja onde esses universitários 
estão organizados. As ações de cada Divisão serão transmitidas mundialmente. Em razão 
da COVID-19, busque as orientações de seu governo local e prepare-se para este evento 
com os universitários. Saiba mais detalhes em nosso site e redes sociais.
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NOVEMBRO
•  O dia de Finados é 2 de novembro e, como jovens, sempre 

fazemos ações missionárias em cemitérios, confortando 
as famílias enlutadas e levando com criatividade uma 
mensagem de esperança para as pessoas. Como tivemos 
um ano atípico em função da pandemia, analise com seu 
pastor distrital a melhor forma de confortar as pessoas, 
conforme as orientações do governo local. O cartão evan-
gelístico que preparamos está em nosso site e redes sociais.

•  Reencontro – do dia 22 ao 29, teremos a semana espe-
cial do reencontro via web e, no último final de semana, 
planejamos ter a celebração do reencontro nas igrejas. 
Durante os meses de outubro e novembro, estaremos 
engajados ativamente nessa missão de buscar aqueles 
que se afastaram e trazê-los de volta ao convívio da igreja.

DEZEMBRO
•  O Mutirão de Natal é a marca distintiva de ações 

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

•  Em várias regiões, nos meses de novembro e dezembro, 
são feitos os preparativos para a grande Missão Calebe, 
que acontecerá em janeiro de 2021. Aproveite esse período 
para capacitar, motivar e inspirar a juventude que sairá 
salvando e servindo nas férias. Não se esqueça de ca-
dastrar as equipes no S-JA e contratar o seguro 
anual. Saiba mais em  missaocalebe.org.br 

FIQUE LIGADO
O tema de 2021 será CheGOu a Hora.

REDES SOCIAIS DO MINISTÉRIO JOVEM

Sites:  adventistas.org/pt/jovens – liderja.com 
Facebook:  facebook.com/jovensadventistasbrasil 
Instagram:  instagram.com/jovensadventistasbrasil 
Twitter:  @MinisterioJovem e  @MissaoCALEB 
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Deus de detalhes



���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	� ������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����
������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������¡�� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������¢�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������£����������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������	���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������� ����������������������������� ���������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

“Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! 
Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho

 e riachos no ermo.” Isaías 43:19 
���������������������������������
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Artigo Pr. Jorge Vidotto – Ministério Jovem - Associação Argentina do Norte/UA
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Siga as instruções do guia

“Fique tranquilo que vamos resgatá-lo”, eu repetia essa 
frase quase sem pensar (para ficar corajoso) e, finalmente, 
sem pensar muito, entrei no barco e a descida começou. 
Logo ouvimos as instruções do guia: “Remem para a direi-
ta, remem para a esquerda, vamos frear, vamos continuar, 
sentem-se mais perto da beirada!”. Creio que nunca na 
minha vida fui mais obediente do que nesse bote. 

Houve momentos de calma e momentos muito turbu-
lentos quando o guia gritava alto as instruções para ter 
certeza de que as ouvíamos. Outros dois botes navegavam 
ao lado do nosso durante a travessia. Em um momento 
ouvimos a instrução gritada: “Remem para a direita, para 
a direita”. O bote que estava atrás do nosso não conseguiu 
remar para a direita e foi direto para um redemoinho. O 
bote virou e os tripulantes caíram todos na água. Assim 
como haviam dito, em questão de minutos (não pare-
ceu tão pouco para os que caíram), todos os tripulantes 
haviam sido devolvidos ao bote pelos socorristas para 
continuar a travessia. 

Finalmente, depois de uma viagem de pura adrenalina 
chegamos ao destino sãos e salvos. Você pode imaginar que 
eu não esqueço essa experiência, nem seus detalhes. Não só 
por causa do quão intensa foi, mas também porque pude 
sentir na própria pele o quanto precisamos de um guia.

Querido jovem, eu não o conheço, mas uma coisa sei 
sobre você e eu. Atravessamos um rio turbulento, às vezes 
parece calmo e parece que não necessitamos de um guia. 
Mas às vezes está turbulento e você vê como outros caem 
ao seu redor, então entendemos que não poderíamos 
viver sem um guia.

Assim como nas corredeiras, na vida as instruções são 
claras: ouvir e obedecer ao guia, confiar em seu julgamento 
e em seus cuidados. O guia do qual eu falo é Jesus, as ins-

C onfesso que não sou amante de aventuras 
extremas, mas não tive escolha. Eu fui  prati-
camente forçado e não sei como, de repente 
estava em um ônibus a caminho das corre-
deiras do rio Mendoza. Não sei no que estava 

pensando. Na realidade, sei sim. Eu estava tentando não 
pensar em nada para não deixar o medo me fazer passar 
vergonha na frente dos meus amigos...

Saímos da cidade de Mendoza e depois de alguns quilô-
metros começamos a ver o rio. Parecia inocente, mas logo 
o vi mais turbulento. Acontece que era época de desgelo, 
por isso o rio fica mais abundante e as suas corredeiras 
são um atrativo para os amantes do rafting (claro que 
não era o meu caso).

Depois da viagem chegamos ao complexo e ali nos 
deram algumas informações rápidas e nos forneceram as 
roupas apropriadas: colete salva-vidas, roupa de mergulho, 
jaqueta impermeável, botas de neoprene e capacete. Então 
outro problema, não tinha roupa do meu tamanho. O zíper 
subiu apenas até uma altura do meu abdômen e eu quis usar 
isso como desculpa, mas um dos meus colegas rapidamente 
me ajudou; quero dizer, pressionou o meu abdômen e subiu 
o zíper. Bem, agora eu já estava com todo o equipamento.

Então nos levaram até o ponto de partida e ali vieram 
mais informações. Fomos apresentados aos guias, pes-
soas essenciais nesse tipo de atividades, pois possuem 
experiência, certificação internacional em resgate e são 
acompanhados por caiaques de segurança.

Antes de embarcar no bote, os guias nos deram todas as 
instruções de segurança para que o passeio fosse um sucesso 
e que pudéssemos aproveitar. Em cada bote éramos 6 pessoas. 
As instruções do guia eram muito claras: faça o que lhe dis-
sermos e, se você cair, fique tranquilo que vamos resgatá-lo.
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truções são suas leis expressas em sua Palavra, a confiança 
é a fé nEle, e a obediência é a resposta de amor e confiança.

Eu falo de estudar sua Bíblia para conhecer as instruções 
do Guia; mas se você estudar mais, você se encontrará com 
o Guia! E você vai perceber o quão confiável Ele é e com 
Seu amor escreverá Sua lei em seu coração. Então você 
vai obedecer - não porque não tem outra escolha (como 
eu naquele bote) - você vai obedecer porque confia em 
Jesus, sabe que Ele o ama mais do que ninguém e que os 
Seus planos para você são os melhores, aqueles que você 
mesmo escolheria se pudesse ver o fim desde o princípio.

Nas palavras da Bíblia seria assim: “Obedeçam cuidadosa-
mente aos mandamentos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e 
vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, 
sob juramento, a seus antepassados” (Deuteronômio 6:17,18).

Eu pergunto: quem é o seu guia? Você o conhece? Pode 
confiar nele? Dedica tempo e ouve as instruções dele? Você 
já percebeu que precisa do Guia?

Alguns anos depois daquelas corredeiras em Men-
doza, gostaria que esta experiência nos lembrasse, a 
você e a mim, que Jesus é nosso guia. Que possamos 
ter prazer em fazer sua vontade (Salmos 40:8). Se 
você mantiver essa comunhão com Cristo pela fé e 
uma submissão contínua da sua vontade à do Senhor, 
Ele trabalhará em você para que você tenha o querer 
e o realizar de acordo com a Sua vontade. Assim você 
poderá dizer: “e a vida que agora vivo na carne, vivo-a 
pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entre-
gou a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20).  (Caminho 
a Cristo, p. 62).





© Luismolinero | Stock.adobe

12 out / dez    2020

“Mas todos nós, com rosto 
descoberto, refletindo como um 

espelho a glória do Senhor, somos 
transformados de glória em glória na 

mesma imagem, como pelo Espírito do 
Senhor” (2 Coríntios 3:18).

LOUVOR
Incomum – CD Jovem 2011
Brilha em Mim – CD Jovem 2009
Nas Mãos do Oleiro – DVD Adoradores 3

O cristão 
perfeito

Melani Castia e Nicolás Luna Urrejola – Associação Argentina do Sul/UACulto 1
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TESTEMUNHO

M aria era uma jovem que nasceu na fé adven-
tista. Ela mantinha sua imagem de “cristã 
perfeita” diante da igreja e de seus amigos, 
mas por dentro a história era diferente. 
Havia um vazio que não lhe permitia estar 

em paz. Uma manhã de sábado, enquanto estava no culto, 
pensou que todas as suas ações não tinham significado, ir à 
igreja era somente uma rotina, não tinha nada de especial. 
O que lhe faltava era um encontro real com Jesus.

Nesse verão ela sentiu um chamado de Deus e teve a 
oportunidade de passar um mês e meio na Missão Calebe. 
Ali ela se encontrou com Jesus e a mensagem que Ele ti-
nha para ela em sua Palavra. Este encontro provocou uma 
mudança em sua vida e permitiu que ela experimentasse 
o verdadeiro compromisso com Deus e a missão da igreja 
de contar aos outros de Seu amor. Agora ir à igreja não é 
uma rotina, mas um lugar especial onde ela pode seguir 
crescendo e trabalhando para Deus.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Orar para que Deus nos ajude a sermos perfeitos nele e 

a cumprir o propósito que Ele tem para nossa vida.

MENSAGEM
Na maioria das vezes criamos a imagem de um cristão per-

feito: aquele que nunca erra e que é o ideal em todos os sentidos. 
Às vezes nos comparamos com essa ideia de perfeição, e outras 
vezes, comparamos os outros com esse “padrão inalcançável”. No 
primeiro caso, comparar-se com um padrão irreal, pode trazer 
uma frustração de nunca alcançar a perfeição pretendida e isso 
vai trazer desânimo, porque você vai ver que está constantemente 
falhando. No segundo caso, podemos até mesmo prejudicar os 
irmãos de fé quando os julgamos injustamente. Mas será que 
Deus realmente nos pede esse tipo de perfeição?

Nossa definição de perfeição, que segundo o dicionário 
seria algo que “não tem erros, defeitos ou falácias”, se aplica 
somente a Jesus, que foi o único que não pecou ao estar nesta 
Terra. Deus nos convida a ser perfeitos, mas a tradução desta 
palavra teleios é “terminado”, “que atingiu a maturidade” ou 
“cumpre com o propósito para o qual foi criado”. Isso nos fala 
de um processo, um crescimento que vai acontecendo na vida 
como cristãos. Ao mesmo tempo, Deus tem um propósito para 
nós, que é levar sua mensagem ao mundo, e aperfeiçoar-nos 
envolve cumpri-lo através de sua graça.

Como crescer na perfeição? Estudando a Palavra de 
Deus, permitindo que Ele atue em nós, passando tempo em 
sua companhia mediante a oração, pedindo que cumpra seu 

propósito em nós, levando nossa fé à ação. Que o chamado 
para a perfeição não nos assuste nem nos desanime, mas 
que nos impulsione para seguir crescendo até chegar ao céu. 

“Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai 
que está nos céus” (Mateus 5:48).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Vocês já viram o nascer do sol e os efeitos do gradual 

alvorecer do dia sobre terra e céu. Pouco a pouco aumenta a 
claridade, até aparecer o sol; então a luz se torna constante-
mente mais forte e mais clara, até atingir a glória plena do 
meio-dia. É essa uma linda ilustração do que Deus deseja 
fazer por Seus filhos, no aperfeiçoamento da vida cristã. Ao 
andarmos dia a dia na luz que nos concede, em voluntária 
obediência a todos os Seus reclamos, nossa experiência cresce 
e alarga-se até alcançarmos a estatura completa de homens e 
mulheres em Cristo Jesus” (Mensagens aos Jovens, p. 15). 

“Quem me dera poder pintar a beleza da vida cristã! 
Começando com a manhã da vida, dirigido pelas leis da 
Natureza e de Deus, o cristão prossegue sempre para a 
frente e para cima, chegando-se dia a dia mais perto de seu 
lar celeste, onde o aguardam a coroa da vida e um novo 
nome, “o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” 
(Apocalipse 2:17). Constantemente cresce em felicidade, 
santidade, utilidade. O progresso de cada ano sobrepuja o 
do ano anterior” (Mensagens aos Jovens, p. 95).

MÃO NA MASSA
Louvor: Enfatizar que o melhor louvor é um coração 

puro e totalmente entregue. Se há músicos em sua igreja, 
envolva-os para usar instrumentos na adoração.

Testemunho: Apresentar o testemunho em forma 
de entrevista e adicionar reações do que os jovens pensam 
em relação a “perfeição”.

Oração intercessora: Dividir a igreja em pequenos 
grupos e cada um deve criar o seu “cristão perfeito”. Depois apre-
sentar à igreja e conversar sobre o desenvolvimento espiritual.

Mensagem: Leituras complementares: Filipenses 3:12, Efé-
sios 4:13 e 1 Coríntios 1:27. Em um painel responder, de acordo 
com sua opinião, as seguintes perguntas: O que lê o cristão perfeito? 
Como se veste? Que música escuta? A quem escolhe para manter 
um relacionamento? Como são seus amigos? Com isso poderá 
ter a ideia de perfeição que está na mente de nossos jovens. Claro 
que o jovem cristão deve sempre buscar melhorar em todos os 
aspectos. Mas há um processo de crescimento que somente será 
possível pela graça de Deus. Terminar com o desafio de compar-
tilhar a mensagem transformadora da graça nas redes sociais.
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“Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, 
para teres o cuidado de fazer conforme a toda a 

lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te 
desvies, nem para a direita nem para a esquerda, 

para que prudentemente te conduzas por onde 
quer que andares” (Josué 1:7).

Fortes, corajosos e bem-sucedidos

LOUVOR
Tudo por Ele – Música Tema MJ 2020
Fortes – CD Jovem 2013
Mais que Paixão – Música Tema MJ 2016

Luciana Balmaceda (São João), Gustavo Gueico (Mendoza) e 
Pr. Marcelo Coronel - Líder do Ministério Jovem da Missão Argentina do Centro Oeste/UA

TESTEMUNHO

J oão Carlos, um jovem enfermeiro adventista, sai 
todos os dias para trabalhar no hospital de sua 
cidade. Cada dia ele enfrenta o perigo, a morte, o 
coronavírus, mas ele continua. Por quê? Porque 
ele se sente forte e corajoso em Cristo Jesus. A 

cada manhã, ao orar e buscar ao Senhor lendo a Bíblia, ele 
se fortalece. Com seu sistema imunológico espiritual forta-
lecido pela comunhão, João continua com força e coragem. 
Assim ele tem êxito em sua vida pessoal e no serviço que 
exerce na comunidade. Sentir-nos fortes e corajosos nos 
permite enfrentar os desafios com fé e otimismo.

Culto 2
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar por nossa atitude e força em um con-

texto de pandemia mundial. Precisamos nos sentir fortes e 
corajosos para seguir vivendo e levar a salvação às pessoas.

MENSAGEM
Sou bem-sucedido o suficiente? Esta é uma das perguntas 

mais importantes na vida de qualquer pessoa. Vivemos em uma 
época em que a sociedade mede o sucesso através do quanto 
temos (estudos, dinheiro, luxos) e que nos leva a pensar assim: 
Como posso ser mais inteligente, mais rico, mais atraente? Como 
posso conseguir um trabalho melhor, ganhar mais dinheiro e me 
permitir pagar por um estilo de vida mais luxuoso?

Mas como cristãos devemos perguntar: Tudo isso tem 
realmente algo a ver com o sucesso?

A Bíblia não nos encoraja nem nos proíbe de ser ricos, 
inteligentes ou atrativos. Jesus convidou a todos para 
serem seus discípulos, mas Ele enfatizou que as coisas 
consideradas como “sucesso” neste mundo são totalmente 
irrelevantes quando se trata de nosso chamado celestial 
(Mateus 6:19-21).

Considere os seguintes princípios para alcançar o su-
cesso verdadeiro:

1.  Buscar as coisas de Deus primeiro: O que vem 
do Senhor deve ser nossa prioridade, (Mateus 6:33, 
Provérbios 10:22). Josué 1:7 nos mostra que cumprindo 
primeiro com o que Deus nos pede, seguiremos com 
segurança o caminho para o sucesso.

2.  Temer a Jeová: Devemos respeitar a Deus porque 
sabemos quem Ele é, e assim teremos sabedoria (Provér-
bios 9:10, Salmos 1, Provérbios 1:20-33). Não se desviar 
do caminho do Senhor é o caminho do sucesso. A Bíblia 
chama isso de temor a Deus.

3.  Fazer sempre o melhor: Em Colossenses 3:23 Paulo 
nos exorta a fazer tudo para o Senhor com todo nosso 
coração. Não se trata de fazer por fazer, ou cumprir por 
cumprir, mas de realizar tudo para a glória de Deus com 
todo o coração.

4.  Ser guiado por Deus: Se somos guiados por Deus, 
tudo acontecerá como Ele quer e seremos abençoados 
em tudo o que fizermos (2 Timóteo 4:7-8, Provérbios 
2:1-6, Provérbios 3:1-2). “...aonde quer que vás” não sig-
nifica seguir nosso caminho, mas o caminho de Deus, 
guiados por Ele.

5.  Colocar a esperança em Deus: Toda nossa confian-
ça deve estar no Autor da vida. Deus quer que você se 

saia bem. Creia no Senhor e Ele te abençoará. Enfrente 
os desafios com otimismo. Josué não tinha diante de 
si algo sequer para ter esperança. Os muros de Jericó 
eram impenetráveis. Jericó era a cidade mais antiga de 
Canaã e conquistá-la parecia impossível. Entretanto, 
Josué colocou sua esperança em Deus e conseguiu o 
impossível das mãos do Senhor.

6.  Fazer um pacto com Deus: Um pacto é um 
acordo de vontades,  assumir um compromisso com 
Deus (II Crônicas 29:10). Um pacto com Deus é uma 
entrega voluntária de todo coração, é fazer a vontade 
dele. O resultado de ter um pacto com o Senhor é 
ter sucesso, e a grande vitória é alcançar as virtudes 
de Cristo em nossa vida, refletindo seu caráter de 
amor. Não há nada mais valioso que desenvolver 
plenamente o propósito de Deus em nossa vida. Isso 
é sucesso! Deus promete que haverá êxito para nós 
se o obedecermos com um coração sincero, humilde 
e dedicado (Josué 1:8). O Senhor quer que sejamos 
jovens de sucesso e inigualáveis em nossa geração, 
começando hoje mesmo. Decida ser um jovem de 
sucesso com Deus e para Deus!

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O segredo do êxito está na união do poder divino com 

o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores 
resultados são os que mais implicitamente confiam no 
Braço todo-poderoso” (Patriarcas e Profetas, p. 371). 

“Fazei todo o esforço, com a graça de Cristo, e mediante 
ela, para atingir a alta norma que vos é proposta. Podeis 
ser perfeitos em vossa esfera, como Deus é perfeito em Sua 
esfera” (Carta 123, 1904).

MÃO NA MASSA
Louvor: Gravar e compartilhar um dos 3 louvores 

nas redes sociais.
Testemunho: Apresentar um relato em primeira 

pessoa ou representar um testemunho.
Oração intercessora: Enquanto uma música ins-

trumental tranquila soar, os presentes poderão falar com 
Deus sentados ou ajoelhados.

Mensagem: 1) Fazer um vídeo resumido da reação 
a esta mensagem e postar nas redes sociais. 2) Convidar 
os jovens para criar um projeto onde possam mostrar os 
valores dos jovens em sua comunidade.
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“Nós, porém, não somos dos que 
retrocedem e são destruídos, mas dos 

que creem e são salvos” (Josué 1:7).

Preparados 
para o pior

LOUVOR
Tudo por Ele – Música Tema MJ 2020
Eis-me Aqui – DVD Adoradores 2
Eu Creio – Música Tema MJ 2017

TESTEMUNHO

H iram Edson: “Nossas esperanças e ex-
pectativas mais caras foram esmagadas. 
E sobreveio sobre nós tal espírito de choro 
como nunca tínhamos experimentado. 
Choramos e choramos até o amanhecer”.

Tiago White: “Com o passar do tempo o desaponta-
mento foi amargo. Os verdadeiros crentes haviam sacrifi-
cado tudo por Cristo e haviam compartilhado sua presença 
como nunca [...]. O amor de Jesus enchia cada alma [...] e 
com esse desejo inexprimível oravam: “Vem Senhor Jesus, 
e vem rápido”. Mas Ele não veio. E agora voltar para os 
cuidados e incertezas da vida, diante das provocações e 
insultos dos incrédulos, que agora se escarneciam como 
nunca, foi uma prova terrível de fé e paciência”. 

Pr. Marcelo Quiñones – Líder do Ministério Jovem da Missão Argentina do Noroeste/UA
Culto 3
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje é um dia especial para interceder por nossos ami-

gos, muitos podem sentir-se frustrados e decepcionados 
porque alguém ou algo falhou com eles. Talvez eles sintam 
que são eles que decepcionaram seus pais, a igreja ou a Je-
sus. Talvez se sintam decepcionados com o próprio Deus. 
Alguma vez se sentiu assim?

MENSAGEM
“Preparado para o pior, espero o melhor”, eu gos-

to dessa frase dita por Guilherme Miller após o grande 
desapontamento.

Muitos dos que esperavam o Senhor eram jovens e, da 
mesma forma que os jovens de hoje, estavam expostos 
a diversos tipos de emoções (vergonha, raiva, desilusão, 
desprezo etc.). Esperar a vinda do Senhor é a maior e mais 
importante coisa que podemos aguardar, mas nem todos 
entendiam assim; portanto, isso costumava ser motivo de 
zombaria e até raiva com a crença de um advento.

Imagina o que viveram os pioneiros adventistas. Se as 
pessoas já zombavam antes de 22 de outubro de 1844, 
imagina o que foi no dia seguinte.

O que vimos no momento de testemunho é parte da 
grande desilusão que viveram nossos pioneiros. O auge 
de sua esperança passou a ser um profundo desespero. 
Esperavam o melhor, mas chegou o pior. Muitas vezes 
nossos líderes ou membros da igreja podem nos enganar, 
decepcionar, defraudar e até nos trair, mas isso não deveria 
abater nossa fé. Porque nossa religião deve estar fundada 
em Jesus e não nas situações, pessoas ou momentos.

Após o grande desapontamento muitos dos adventistas 
mileritas abandonaram sua fé na mensagem do advento 
e voltaram às suas igrejas anteriores, ou foram levados a 
incredulidade.

O problema dos jovens depois do desapontamento foi 
a questão de identidade. Diferentes setores do movimento 
produziram diferentes respostas a isso, mas todos enfren-
tavam os mesmos problemas. É difícil se manter firme em 
tempos de dificuldade, mas “quando o caminho se torna 
difícil, somente os fortes continuam caminhando”.

Leia Hebreus 10:35-39. Nós não somos os que voltam 
atrás. Mil cairão, mas aquele que está em Cristo Jesus 
permanecerá em pé. Virão tempos mais perigosos. Virá o 
tempo de perseguição e a angústia de Jacó, e a igreja ne-
cessita ter uma juventude que esteja preparada para que 
sua fé não seja abalada.

Como é bom voltar à história para relembrar. O ano de 
1844 é muito importante para a IASD, e é necessário lem-
brar como tudo começou porque “nada temos que temer 
quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em 
que o Senhor nos guiou no passado”.   

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Foi amargo o desapontamento que atingiu o pequeno 

rebanho, cuja fé tinha sido tão forte, e tão elevada a espe-
rança. Estávamos, porém, surpresos de que nos sentíssemos 
tão livres no Senhor, e tão fortemente fôssemos amparados 
por Sua força e graça” (Vida e Ensinos, p. 54). Apesar da 
experiência do grande desapontamento, a serva do Senhor 
menciona: “Esse foi o ano mais feliz de minha vida. Meu 
coração transbordava de alegre expectativa; mas sentia 
grande dó e ansiedade pelos que se achavam desanimados 
e não tinham esperança em Jesus” (Vida e Ensinos, p. 51).

MÃO NA MASSA
Louvor: Formar grupos de acordo com a quantidade 

de ouvintes. Que cada grupo escolha uma das canções 
mencionadas em Louvor ou outra que fale da segunda 
vinda de Cristo, e acrescente uma estrofe inventada pela 
própria equipe. Então o grupo deverá cantar em frente a 
todos os participantes.

Testemunho: Aproveitar o filme “Como tudo começou” 
para extrair cenas que apoiem este momento de testemunho ou 
fazer apresentações do momento do desapontamento.

Oração intercessora: Antes de orar, a pessoa esco-
lhida para este momento pode ler partes de livros sobre a 
história do Grande Desapontamento. Anotar cada pedido 
de oração e quando estiverem por orar, avisar os destina-
tários (por meio das redes sociais) que nesse momento 
estarão orando por eles.

Mensagem: Seria importante ter fotos ou imagens 
digitais de momentos do adventismo milerita. Outra ideia 
é compartilhar livros que falem da história do adventismo. 
Talvez poderiam fazer um discurso sobre os pioneiros 
(identificar o personagem) e 1844 (profecia bíblica). Para 
que a mensagem seja mais prática, planejar uma atividade 
missionária na qual em seguida possam avaliar o quanto 
se sentiram identificados com os pioneiros. Terminar o 
programa pedindo a alguém que convide a todos para 
repetir: “Preparado para o pior, mas esperando o melhor”.
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“Eu sou a videira, vocês são os 
ramos; quem está em mim, e eu nele, 

esse dá muito fruto; porque sem mim 
nada podeis fazer” (João 15:5).

LOUVOR
Meu Pastor – Adoradores 4
Brilhar por Ti – CD Jovem 2003
Sou Mensageiro - CD Jovem 2006

O grande 
influenciador

Giselle Otalora, Ligia Ponce, Stella Torres y Juan Urruty – Associação Bonaerense/UA

TESTEMUNHO

F ranco Vergara, um estudante de Teologia 
(Universidade Adventista do Chile), junta-
mente com os líderes dos grupos missio-
nários iniciou o “Movimento Orar”, para 
motivar seus amigos a iniciar e manter um 

encontro mais íntimo com Deus. No momento, o Movi-
mento Orar é realizado em vários países e muitos jovens 
se converteram.

Franco nos diz: “Nossa missão deu frutos quando nos-
sos amigos tomaram a decisão de estudar a Bíblia, batizar-
-se e fazer parte da igreja”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Orar pela comunhão dos jovens com o grande influen-

ciador, Jesus, e também pelos pastores, agradecendo o 
trabalho que eles realizam. Que cada jovem possa ser uma 
grande influência para todos os que o rodeiam.

MENSAGEM
A palavra influenciador tornou-se muito ouvida 

e usada. Se chama influenciador uma pessoa pública que 
ficou famosa através da Internet e que encontra no âmbito 
digital sua principal esfera de influência.

Culto 4
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Há mais de 2.000 anos o mundo teve a oportunidade 
de conhecer o grande influenciador Jesus. Seu número de 
seguidores é o maior da História. Desde o primeiro mo-
mento em que interagia com as pessoas, elas se sentiam 
atraídas pelo que Ele ensinava, e seus atos de amor têm 
transformado muitos até hoje. Mesmo Jesus sendo um 
grande líder e influenciador, Ele agia com humildade, amor, 
sinceridade, sem falsidades e com total entrega. 

MEU PASTOR INFLUENCIADOR
Ler Jeremias 3:15. Agora vamos dar uma olhada em 

um influenciador que você conhece muito bem: o pastor 
da igreja. Jesus chamou o pastor de sua igreja de forma 
especial, para ser um representante e comunicador de suas 
mensagens e para ser influente e orientador em sua igreja. 
O pastor está sempre cuidando dos seguidores que Deus 
colocou sob sua responsabilidade. O pastor nos anima a 
concluir a missão que Jesus nos encomendou e nos transmi-
te a confiança para poder achegarmos a ele se necessitamos 
de ajuda. Sabemos que de seus lábios obteremos palavras 
de sabedoria e ânimo que o Senhor lhe dará.

PASTORES INFLUENCIADORES
•  Missionário: Este tipo de pastor está sempre envolvido em 

plantar novas igrejas, ensinar as comunidades distantes 
da civilização etc.

•  Evangelizador: Pastor que procura ministrar conferências, 
seminários e semanas de ênfase espiritual.

•  Aventureiro: Abre clubes de Desbravadores e Aventurei-
ros, grupos missionários, apoia projetos e ministérios e 
colabora com eles.

•  Colaborativo: Aquele pastor disposto a fazer o que for 
necessário.

•  Conselheiro: Pastor que gosta de ouvir os irmãos e dar 
palavras de conforto.

DE SEGUIDOR A INFLUENCIADOR
Você já tem uma ideia de como ser um influenciador 

e quais são suas características mais perceptíveis. E qual 
é o próximo passo?

Ler I Pedro 1:5-8 NVI. Já estamos preparados e agora 
é só sair para as “redes” e ser influenciador dessas pessoas 
que procuram um ideal, que querem desesperadamente 
a solução para seus problemas existenciais, dediquemos 
tempo para postar em nossa rede espiritual tudo que foi 
aprendido e teremos resultados para a glória de Deus.

FINALIZANDO...
Como posso ser um influenciador?

Ler João 15:5. A comunhão com o Grande Influenciador 
é essencial e primordial em nossas vidas. Tendo uma rede 
social, a distância fica menor e as opções para se comunicar 
são amplas. Tire vantagens! Cada circunstância pode se 
tornar uma possibilidade de evangelização.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus apela aos seus ministros que aceitam Sua verdade, 

e ostentam, em Seu nome, a mensagem mais solene jamais 
dada ao mundo, que ergam a bandeira das verdades bíbli-
cas e exemplifiquem seus preceitos em sua vida diária. Tal 
conduta induziria a crer muitos que se têm entricheirado 
atrás das barreiras da infidelidade. A influência do caráter 
verdadeiramente cristão é como os brilhantes raios de 
sol que penetram nos cantos mais remotos dos obscuros 
lugares nos quais conseguem entrar. A luz que emana do 
exemplo do ministro verdadeiramente cristão não deve ser 
vacilante e incerta como o lampejo de um meteoro, mas 
deve possuir o calmo e contínuo resplendor das estrelas 
celestes” (Ministério Pastoral, p. 31).

MÃO NA MASSA
Louvor: Entre um louvor e outro, ler mensagens bíbli-

cas que falem sobre Jesus e seu método para se aproximar 
das pessoas.

Testemunho: Franco Vergara atualmente é o capelão 
do Colégio Adventista John N. Andrews, em Santigo, Chile. 
Usar o seu testemunho como exemplo e incentivo para que 
os jovens se tornem uma grande influência nas suas redes 
sociais e na vida interpessoal. Que os seus talentos se trans-
formem em seu ministério. Projetar imagens das atividades 
do “Movimento Orar” que conseguir encontrar no Instagram.

Oração intercessora: Formar grupo de 4 pessoas. 
Cada um deverá mencionar os 5 nomes pelos quais está 
orando e explicar a razão pela qual querem ser influencia-
dores para salvação deles.

Mensagem: O que é um influenciador? Interagir com 
os jovens e ouvir suas opiniões. Dividir um quadro em 
três partes iguais: o grande influenciador, influenciador 
local e de seguidor a influenciador. Permitir que os jovens 
coloquem quais são as características de cada um e quem 
poderia ocupar estes papéis. Refletir sobre como essas 
características serão úteis para levar muitos aos pés de 
Jesus. Desafiar os jovens a postar uma foto de seu pastor 
influenciador, explicando a razão dessa opinião. Incentivar 
a congregação a encher as redes sociais com o #MeuPas-
torInfluenciador.
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As novas gerações 
e a missão

Artigo Pr. Ronaldo Arco  – Líder de Jovens da União Central Brasileira
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I ncomodo-me muito com comentários que des-
prezam, rejeitam e desvalorizam a geração atual 
de adolescentes e jovens de nossa igreja. Ouço 
alguns falarem que, em sua época, os jovens 
eram mais comprometidos com a missão, mas 

eles se esquecem de que nunca houve no passado um en-
volvimento tão grande da juventude com a missão como 
nos últimos anos.

Atualmente, temos mais de 205 mil jovens em toda a 
América do Sul participando do projeto chamado Missão 
Calebe. Na última década, testemunhamos o crescimento 
no número de jovens indo para as missões. Saímos de 16 
jovens missionários voluntários em 2009 para mais de 
890 no ano de 2018. 

Como líderes, nós sabemos da necessidade de preservar 
a mensagem adventista, mas também precisamos contex-
tualizar nossa linguagem e apresentações para atrair os 
jovens que ainda não se envolveram com a missão.

O pastor Allan Martin, que serve à Igreja Adventista de 
Arlington, no Texas, Estados Unidos, liderou uma pesquisa 
com seus jovens que ele chamou de Pesquisa Adventista 
Millennial. Ele trabalhou com jovens do ensino médio 
até a paternidade e observou quatro categorias de jovens. 
Observemos as estatísticas da pesquisa:

a. 10% dos jovens são chamados de Pródigos: 
Jovens que cresceram em um ambiente cristão, mas per-
deram sua fé. Alguns podem imaginar que é muito pouco 
em relação a 100%, mas não podemos esquecer que, na 
Parábola da Ovelha Perdida, o pastor deixou as 99 ovelhas 
para buscar a única que tinha se perdido (Lucas 15:4).

b. 40% são chamados de Nômades: São jovens 
que saíram da igreja, mas ainda se apresentam com adven-
tistas. Interromperam o envolvimento e a participação nos 
cultos da igreja. Porém, eles acreditam que essa é a igreja 
verdadeira, acreditam nas doutrinas e profecias, mas não 
aceitam a formalidade.

c. 20% deles são chamados de Exilados: Jovens 
que se sentem perdidos entre as culturas da igreja e da 
sociedade; confusos entre o conforto da tradição de seus 
pais e o chamado para estar no mundo, mas não ser do 

mundo. Devemos ficar atentos ao clamor dos jovens que, 
em diversas pesquisas ao longo dos tempos, têm se apre-
sentado lutando com essa realidade.

d. 30% dos jovens são chamados de os Mais 
Velhos: São jovens que cresceram em um ambiente cris-
tão e permaneceram envolvidos e fiéis em sua igreja, até a 
transição para a idade adulta. Jovens que não apresentam 
testemunhos espetaculares e que, portanto, às vezes são 
deixados de lado em sua realidade.

Qual será, então, o passo para atrair nossos jovens 
aos princípios da Palavra de Deus e o compromisso com 
a missão? A pesquisa apresenta algumas propostas dos 
próprios  jovens. Vamos apresentar as três mais relevantes 
e relacionar com algumas citações do Espírito de Profecia 
para ver se elas são coerentes:

1. RELACIONAMENTO ENTRE GERAÇÕES

As novas gerações devem se unir às pessoas experientes, 
que têm entendimento da Bíblia, que por muito tempo têm 
sido praticantes da Palavra e confiam em Cristo. “Nunca 
deveis colocar a juventude sob a orientação de individuos 
espiritualmente indolentes, os quais não possuam altas, 
elevadas, santas aspirações, porque o mesmo espírito de 
indiferença, farisaísmo e formalidade, será visto tanto 
nos professores como nos alunos” (Conselhos sobre a 
Escola Sabatina, p.116.1).

Veja que os mais experientes têm uma grande respon-
sabilidade para atender a esse pedido dos jovens.

2. PERDÃO E ACEITAÇÃO

As novas gerações aceitam seus erros, querem ser perdo-
adas pelos mais velhos, desejam ser tratadas com respeito, 
esperam que seus limites emocionais e espirituais sejam respei-
tados, e precisam de paciência em seu processo de maturidade. 

Veja o que o Espírito de Profecia cita em relação a esse 
ponto: “Os que esperam ter sucesso na educação dos 
jovens devem aceitá-los como são, não como deviam ser, 
nem como serão quando saírem de sob sua instrução” 
(Testemunhos para a Igreja, p. 34.1).
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Finalizo com uma interessante citação de Maier: 
“Talvez os jovens não se sentem tão atraídos pela 
igreja que tenta entretê-los, como se sentem atra-
ídos pela igreja que os desafia a trabalhar pelos 
outros. Se sua igreja provê maneiras concretas 
para os jovens ministrarem às necessidades dos 
outros e efetivamente provocarem uma mudança 
social no mundo, eles acharão sua igreja muito 
atrativa. Os jovens estão à procura de uma igreja 
que apele ao seu latente idealismo, chamando-os 
para ser agentes de uma revolução de Deus e pa-
ra ser parte de seu movimento para trazer cura 
e justiça a um mundo quebrantado” (Rudi Maier, 
Church and Society: Missiological Challenges for 
the Seventh-day Adventist Church, p. 2, Book 12, 
tradução livre).

3.  CRIAR ESPAÇO PARA COMPARTILHAR 
EXPERIÊNCIAS

Veja o equilíbrio do Espírito de Profecia quando trata 
o relacionamento das gerações experientes com as novas 
gerações: “Há uma bênção no convívio dos mais idosos 
com os mais jovens. Esses podem iluminar o coração e 
a vida dos idosos. Aqueles cujos laços da vida se estão 
enfraquecendo necessitam o benefício do contato com 
a esperança e a vivacidade da juventude. E os jovens 
pode ser auxiliados pela sabedoria e a experiência dos 
idosos, sobretudo, eles precisam aprender a lição do 
abnegado ministério” (Beneficência Social, p. 238).

Gostaria de lembrar que uma das características das 
novas gerações é o protagonismo na missão, e, como líderes 
de jovens, nós podemos ajudar nesse processo. 
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“Completai a minha alegria, de modo 
que penseis a mesma coisa, tenhais o 

mesmo amor, sejais unidos de alma, 
tendo o mesmo sentimento. Nada 

façais por partidarismo ou vanglória, 
mas por humildade, considerando cada 

um dos outros superiores a si mesmo. 
Não tenha cada um em vista o que é 

propriamente seu, senão também cada 
qual o que é dos outros. Tende em 

vós o mesmo sentimento que houve 
também em Cristo Jesus”

(Filipenses 2:2-5). 

Será que essa 
moda pega?

LOUVOR
Tudo por Ele – Música Tema MJ 2020
Vivo por Jesus – CD Jovem 2008
Meu Pastor – DVD Adoradores 4

TESTEMUNHO

E star sempre envolvido em ativida-
des da igreja era uma das coisas que 
Wesley Fonseca mais gostava de 
fazer. Em 2015, ele percebeu que na 
grande maioria das vezes envolvia-

-se com projetos dentro da igreja e nunca havia 
parado para pensar nas pessoas que estavam 

do lado de fora. Crendo que precisava fazer 
a diferença de alguma forma, decidiu fazer 

missão nas férias. Ele começou no Ama-
zonas e passou por experiências incrí-

veis que o fizeram refletir o quanto 
o Céu será um lugar de diversidade, 
uma verdadeira “Festa das Nações”. 
Saber que poderia encontrar aque-
las pessoas lá um dia deu a ele um 
novo ânimo e ansiedade pelo Céu.

Culto 5
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No ano seguinte, Wesley foi para a Índia, onde pôde 
contribuir um pouco mais para o avanço da pregação do 
evangelho. Ele relata que ver os jovens indianos felizes 
com sua presença e ouvir de um deles que seu exemplo o 
havia inspirado a seguir nos caminhos de Cristo não tem 
preço. Apesar de não ter tido a oportunidade de presenciar 
uma história de conversão, Wesley ficou contente de saber 
que fez parte de projetos que incentivaram vários jovens 
a continuarem a obra de Cristo nessas regiões. (História 
adaptada do livro Missão e Voluntariado: Teologia, His-
tória e Desafios Atuais, p. 343.)

ORAÇÃO INTERCESSORA
A oração intercessora é uma ferramenta poderosa para 

mudar a vida de alguém. É também uma forma eficaz de 
desenvolver o sentimento de misericórdia, benevolência 
e comunhão com Deus na pessoa que ora. Envolva os pre-
sentes em oração pelas pessoas que estão sendo atendidas 
nos projetos sociais realizados por sua igreja.

MENSAGEM
Quando pensamos na ação voluntária, nós a associa-

mos imediatamente à ideia de alguém em uma situação 
superior que vai ao encontro de alguém em uma situação 
inferior, do carente e do necessitado de ajuda. E é normal 
que pensemos assim. 

No episódio das torres gêmeas, em Nova Iorque, por 
exemplo, vimos muitas pessoas ajudando os bombeiros 
na tentativa de achar sobreviventes entre os destroços ou 
mesmo limpando a área atingida. Uma imagem que nos 
faz pensar no que foi dito acima: pessoas que estão livres 
do problema em questão ajudando os que se encontram 
em situação difícil.

Porém, acontece que o ato do voluntariado é algo bem 
mais profundo e sensível. Estender a mão ao próximo 
é um ato que exige primeiro coragem, disposição em se 
comprometer, em doar seu tempo e seu talento. Segun-
do, generosidade, que também pode ser entendida como 
solidariedade, pois não espera nada em troca. Terceiro, é 
preciso que enfrentemos nossa própria fraqueza. E estar 
diante da própria fraqueza é admitir que, ao ajudar, que-
remos nos sentir melhores, curar nossas próprias feridas, 
superar nossas próprias limitações. O ato voluntário, é antes 
de tudo um ato impensado... Não impensado no sentido 
de não haver reflexão, mas no sentido de se lançar, de se 
jogar de peito aberto, como quem, diante de uma grande 
onda, em vez de recuar, mergulha.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Cristo considera todo ato de misericórdia, de benevolên-

cia e de cuidadosa consideração para com o desafortunado, 
o cego, o coxo, o enfermo, a viúva e o orfão como feito a ele 
mesmo; essas obras são conservadas no registro celeste, e 
hão de ser recompensadas” (Testemunhos para a Igreja, 
v. 3, p. 512, 513).

MÃO NA MASSA
Louvor: Leia Mateus 25:35-40 e comente que tudo 

o que fazemos em auxílio ao próximo estamos fazendo 
em nome de Deus, para Ele e por Ele. Então, comecem 
o momento de louvor cantando a música Tudo por Ele.

Testemunho: Procure uma pessoa que tenha recebido 
o auxílio de voluntários em algum momento de sua vida, 
para contar sua história e o quanto foi importante a ajuda 
que recebeu. Histórias como essas são sempre motivadoras 
para que mais pessoas decidam se dedicar à missão. Enfatize 
que ser voluntário não significa largar seu emprego e abrir 
mão de tudo para oferecer auxílio. Mostre que, mesmo onde 
estamos, é possível ajudar alguém nos momentos livres e 
em algum fim de semana.

Oração intercessora: Conduza orações em grupos 
pelos acontecimentos que realizaram no Dia do Voluntário 
ou planejaram realizar, para que Deus impacte o coração 
de quem os recebeu ou receberá.

Mensagem: Antes de iniciar a mensagem, faça a 
dinâmica a seguir. Material necessário: pedaços de 
papel e caneta. Desenvolvimento: cada um recebe um 
papel e deve escrever uma dificuldade que sente nos 
relacionamentos (medo ou qualquer outro problema 
que esteja à vontade para escrever). Deixe claro que não 
é para se identificar, é apenas para escrever o problema 
no papel, que deverá ser dobrado e colocado em uma 
caixinha. Depois de bem misturados, cada pessoa pega 
um papel qualquer e assume o problema que está escrito 
como se fosse seu, esforçando-se para compreendê-lo. 
Cada pessoa, por sua vez, lerá em voz alta o problema 
usando a 1ª pessoa do singular (eu), fazendo as adapta-
ções necessárias, então dirá sua solução para o problema 
apresentado. Finalizem falando da importância de levar 
as cargas uns dos outros e ajudar o próximo, seja com 
ações, seja com palavras.

Fonte (adaptado):  
https://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/dinamicas-em-grupo-1.shtml 
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“Sei o que é passar necessidade e sei 
o que é ter fartura. Aprendi o segredo 
de viver contente em toda e qualquer 

situação, seja bem alimentado, seja 
com fome, tendo muito, ou passando 

necessidade.Tudo posso naquele que 
me fortalece” (Filipenses 4:12-13).

LOUVOR
Inteiramente Fiel – CD Jovem 2007
Fiel a Toda Prova – CD Jovem 2005
Eu Posso Todas as Coisas – CD Jovem 2010

Ataques do 
materialismo 

para os jovens

TESTEMUNHO

M eu amigo tinha acabado de chegar de 
uma viagem de trabalho, trazendo os 
presentes mais incríveis que um crian-
ça poderia imaginar. Foi um momento 
maravilhoso de satisfação, mas só um 

momento. Naquele mesmo dia, sua família foi ao shopping 
center e bastou entrar numa sessão de brinquedos de uma 
loja para que aquele clima de euforia da chegada do pai com 
os presentes fosse embora num piscar de olhos. “Compra 
pra mim!” Essa era a frase que o filho, irritantemente, re-
petia para o pai, mesmo depois de suas enfáticas negações.

Coisa de criança, você pode pensar, mas o impressio-
nante é que esse instinto consumista não desaparece natu-
ralmente. Se não aprender a controlá-lo, ele vai escravizar 
você. Mas com Deus, tudo é possível.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar pedindo a Deus sabedoria para ad-

ministrar nossas finanças, tendo em mente que somos 
administradores dos bens que pertencem a Deus. Ore 
também para que Deus o ajude a não se envolver na rede 
do consumismo prejudicial.

Culto 6
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MENSAGEM
O materialismo traz prejuízos para aqueles que por 

ele são dominados. O consumismo, a avareza, a desones-
tidade e a idolatria figuram entre os principais efeitos do 
materialismo.

1.Consumismo - Você pode comprar o notebook ou 
o smartphone mais avançado que existe, mas, em menos 
de um mês, ele já terá se tornado ultrapassado. A mídia 
está por aí para convencê-lo de que você precisa ter o mais 
moderno e, mesmo sem precisar de fato, sua criança interior 
dirá: “Compre. Você merece!”

A moda obriga você a mudar seu guarda-roupa de tem-
pos em tempos. Não importa se você tem 95 sapatos, 43 
calças e 72 camisetas, sua criança interior dirá: “Compre 
pra mim!” 

Ou você se livra desse instinto consumista ou sua vida 
ficará presa, à mercê da escravidão da insatisfação, pois o 
consumismo é como uma sede que água nenhuma pode 
saciar. Leia Provérbios 30:15.

2. Avareza - Certa vez, um grupo trabalhava volun-
tariamente na coleta de alimentos para pessoas carentes. 
Na reunião em que eles decidiram os bairros a serem 
visitados, houve certa discussão: “Vamos visitar aquele 
bairro! Tem muita gente lá. Com certeza, conseguiremos 
muitos mantimentos”. “Não se iluda”, disse o líder do 
grupo, “nossa experiência mostra que as maiores doações 
vêm de bairros mais pobres. As pessoas mais humildes 
são as que doam. Elas são mais solidárias, pois sabem o 
que é passar necessidade”.

De fato, quanto mais se tem, mais se quer ter. Essa cor-
rida obstinada faz com que a avareza tome conta do nosso 
coração, de maneira que ficamos cegos para as necessidades 
daqueles que estão ao nosso redor. Leia 2 Coríntios 9:7.

3. Desonestidade - Aqueles que amam o dinheiro 
fazem de seus ganhos uma compulsão. Quando temos 
contas para pagar, ficamos tentados a seguir pelo caminho 
mais fácil e barato que sempre surge. Basta uma pequena 
mentira na declaração do Imposto de Renda, uma pequena 
propina para adiantar a emissão de um documento, um 
suborno para o guarda de trânsito que está para aplicar a 
multa, uma impropriedade na hora de comprar um carro, 
para que a desonestidade comece a se tornar um hábito 
incontrolável. Isso para não falar de quando deixamos de 
dar a Deus o que é de Deus. Leia Salmos 112:5.

4. Idolatria - Quando falamos de idolatria, a imagem 
que vem à nossa mente é a de pessoas ajoelhadas diante de 
uma estátua. Porém, na verdade, tudo aquilo em que depo-
sitamos nossa confiança se torna um ídolo em nossa vida.

É exatamente essa confiança que o materialismo 
transmite. Ele faz com que o dinheiro ocupe em nosso 
coração o lugar que é devido a Deus. Leia 1 Timóteo 6:10.

O antídoto para que nosso coração esteja protegido está 
em Mateus 6:19, 20: “Não ajunteis tesouros na terra, onde 
a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões 
minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem 
a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não 
minam, nem roubam”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Os cristãos só estão seguros ao adquirir dinheiro sob 

a orientação de Deus, e usá-lo em canais que Deus possa 
abençoar. Deus nos permite usar seus bens somente para 
sua glória, para nos abençoar, a fim de que possamos aben-
çoar aos outros” (Conselhos sobre Mordomia, p. 141).

MÃO NA MASSA
Louvor: Escolha 5 jovens para os momentos de louvor. 

Eles devem ir com uma plaquinha colada em sua roupa, cada 
um com uma dessas frases/palavras: Celular caro para ostentar, 
Desperdício de Dinheiro, Materialismo, Idolatria, Avareza. À 
medida que eles forem cantando com a igreja a segunda mú-
sica, Fiel a Toda Prova, peça para eles arrancarem as placas e 
jogarem fora. No final da mensagem central, peça para o orador 
fazer a aplicação dessa cena que a igreja presenciou, lembrando 
que Deus pode nos libertar de tudo o que nos prende.

Testemunho: Antes da mensagem, peça para os jovens 
fazerem a encenação descrita no momento do testemunho 
deste programa.

Oração intercessora: Peça para os jovens se dividi-
rem em duplas. Cada um deve compartilhar com a outra 
pessoa sua maior dificuldade em relação ao consumismo (se 
estiverem à vontade para compartilhar essa informação). 
Em seguida, um deve orar pelo outro.

Mensagem: Para ajudar em relação à generosidade na 
vida dos jovens, pesquise previamente sobre missionários, 
igrejas ou instituições adventistas que necessitam de doa-
ções. Dê preferência a alguém com quem vocês consigam 
ter contato. Peça-lhes que enviem para você um vídeo, um 
e-mail ou fotografias que mostrem sua realidade e suas 
necessidades. Converse com os jovens sobre maneiras de 
ajudar: pode ser doando brinquedos, roupas, calçados, ali-
mentos, produtos de higiene pessoal, Bíblias e até recursos 
financeiros. Combinem um prazo para arrecadarem as do-
ações. Se possível, providencie para que todos possam ir ao 
local entregar as doações e alegrar os irmãos com a visita.
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“Mas os israelitas violaram as 
instruções a respeito das coisas 

separadas para o Senhor. Um homem 
chamado Acã roubou algumas delas 
e a ira do Senhor se acendeu contra 

todos os Israelitas” (Josué 7:1).

Ecossistema social

LOUVOR
Nasce em mim – CD Jovem 2010
Vaso de Honra/Renova-me – CD Jovem 1999
Não Mais Eu – CD Jovem Celebra SP Volume I

Pr. Ronaldo Arco e Angela Almeida – Líder e Secretária de Jovens da União Central Brasileira
Culto 7

TESTEMUNHO

C onta-se a história de um médico escocês, notá-
vel por seu espírito caridoso e piedoso. Depois 
de sua morte, quando seus livros estavam 
sendo examinados, foram encontradas mui-
tas contas sobre as quais estava escrito em 

letra vermelha o seguinte: “Perdoado - muito pobre para 
pagar”. Sua esposa, de espírito diferente, disse: “Estas con-
tas precisam ser pagas”. E começou a tomar providências 
para receber o dinheiro. O juiz perguntou-lhe: “São de seu 
marido estes dizeres escritos à tinta vermelha?” Ao que 
ela respondeu afirmativamente. “Então”, disse ele, “não 
há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a 
pagarem-lhe, pois seu marido escreveu perdoado”. 

Deus está disposto a nos perdoar, mas para isso preci-
samos nos arrepender do mal que fizemos.

“Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar 
força, pureza e justiça em Jesus, que por ele morreu. Cristo 
está desejoso de tirar-lhes as vestes manchadas e poluídas 
pelo pecado, e vestir-lhes os trajes brancos da justiça; Ele 
lhes ordena viver, e não morrer” (Caminho a Cristo, p. 53).

ORAÇÃO INTERCESSORA
Todos nós, constantemente, precisamos tomar decisões. 

Algumas são mais simples, enquanto outras são mais 
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complexas. Por essa razão, Deus relembra, em Salmos 32:8, 
o seguinte: “Eu te guiarei pelo melhor caminho para sua 
vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você”. Ore a Deus 
pedindo sabedoria ao tomar cada decisão em sua vida, 
ore também para que Deus dê sabedoria aos seus amigos 
e familiares. Recorde que Deus está no controle de tudo; 
por isso, dedique tempo para buscar Seu conselho.

MENSAGEM
Depois de vencer a batalha de Jericó, o povo de Israel 

estava confiante para enfrentar o exército de Ai, uma cida-
de menor e menos fortificada. Contudo, o pecado de Acã 
provocou a derrota de Israel, frustrando as expectativas de 
todos. A ordem foi clara: Ninguém deveria tomar para si na-
da dos despojos de Jericó (Josué 6:17-19). Provavelmente, 
Acã não tenha imaginado que se apropriar secretamente de 
uma roupa bonita, um pouco de ouro e algumas moedas de 
prata traria consequências tão drásticas. Porém, por causa 
do pecado oculto de Acã:

1.  A ira de Deus se acendeu sobre os filhos de Israel 
(Josué 7:1);

2.  O pequeno exército de Ai prevaleceu contra o exército 
de Israel, o que trouxe grande tristeza para todo o povo, 
inclusive para Josué, seu líder (Josué 7:3-6);

3.  Acã e sua família foram mortos, a fim de que houvesse 
a purificação do povo de Israel (Josué 7:25).

Nossas motivações, atitudes e ações deixam de ser ex-
clusivamente pessoais, pois podem ter implicações muito 
sérias sobre outras pessoas. Nossa conduta pode repercu-
tir no testemunho cristão, impedindo a credibilidade de 
nossa mensagem, não somente aos olhos dos que não são 
cristãos, mas também aos olhos de nossos jovens, que têm 
colocado sua confiança em nós.

A maneira que vivemos pode influenciar a vida de 
outros jovens. Uma vida condicionada pelo envolvimento 
com drogas, álcool, sexo antes do casamento, entre outros, 
pode ter prejuízo físico e mental sobre a vida dos mais 
novos. v Qualquer ação individualista por parte de um 
dos participantes desse ecossistema social terá resultados 
que nem sempre podemos prever. “Nada, em toda a cria-
ção, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto 
e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de 
prestar contas” (Hebreus 4:13).

A história de Acã nos desafia a pensar no conceito de 
comunidade, corpo e interdependência. Portanto, preci-
samos meditar seriamente sobre o impacto que nossos 

pensamentos, motivações, atitudes e naturalmente nos-
sas influências podem ter na vida de nossos amigos. “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injus-
tiça” (1 João 1:9).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A história de Acã ensina a solene lição de que pelo pe-

cado de uma pessoa o desagrado de Deus virá sobre um 
povo e uma nação até que a transgressão seja apurada. Uma 
pessoa infectada por uma lepra mortal pode comunicar a 
corrupção a milhares” (Vidas que Falam - Meditação Mati-
nal 1970, p. 248 - Disponível em: http://www.centrowhite.
org.br/files/ebooks/egw/Vidas%20que%20Falam.pdf).

MÃO NA MASSA
Louvor: Cante uma ou todas as músicas sugeridas. 

Caso escolha outra, dê preferência por letras que estejam 
de acordo com o tema do programa. Deixe os adolescentes 
participarem do grupo de louvor. É um bom momento 
para integrá-los ao grupo de jovens do qual em breve eles 
farão parte.

Testemunho: Combine previamente com uma pessoa 
para que dê o testemunho de como seu exemplo impactou 
positivamente outra pessoa, igreja ou comunidade.

Oração Intercessora: Desafie os jovens a sondarem 
o coração, identificando pecados secretos. Neste momento, 
orem juntos pedindo perdão a Deus e renovação de vida. 

Mensagem: Providencie encartes com propagandas 
de roupas caras de grife e uma maleta cheia de dinheiro. 
Imprima algumas notas semelhantes às de R$ 100,00 corte 
bastante papel do mesmo tamanho das notas e faça maços, 
colocando por cima as notas de R$ 100,00 e amarrando-as 
com elástico. Distribua as propagandas entre as cadeiras 
e deixe atrás da porta a maleta de dinheiro. Comece co-
mentando sobre o quanto a maioria das pessoas dá valor 
a joias, roupas de grife e muito dinheiro. Peça aos jovens 
que imaginem uma pessoa que sonha em ficar rica e que 
um dia encontra uma maleta cheia de dinheiro nos escom-
bros de uma construção, mas ela não tem autorização para 
apanhar nada que esteja naquela propriedade. Aponte para 
a maleta atrás da porta, abra-a e mostre os maços de notas. 
Pergunte: Qual seria a atitude mais comum nessa situação? 
Deixe que alguns comentem e depois leiam Josué 7:19-26, 
texto bíblico que apresenta uma situação semelhante.
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“Quem quiser tornar-se grande entre 
vós, será esse o que vos sirva. E quem 

quiser ser o primeiro entre vós, será 
servo de todos. Pois o filho do homem 

não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate de 

muitos” (Marcos 10.43-45).

Como ajudar alguém

LOUVOR
Deus Não Se Cansa de Amar – CD Jovem 2007
Perto de Jesus – CD Jovem 2003
Quando Eu Amar – CD Jovem 2011

Pr. Ronaldo Arco – Líder de Jovens da União Central Brasileira
Culto 8

©  Yevhenii  | Stock.adobe©  Yevhenii  | Stock.adobe©  Yevhenii  | Stock.adobe

30 out / dez    2020



out / dez    2020 31

TESTEMUNHO

M adre Teresa de Calcutá foi uma mulher 
contada entre as mais caridosas do mun-
do e ganhou um prêmio Nobel da Paz. 
Em sua coragem e missão, foi aonde pou-
cos iriam: as ruas das periferias da Índia. 

Ela alcançou o que poucos, no século do progresso, conse-
guiram: a saúde e a paz na vida de outros, especialmente 
no Natal. Madre Teresa viveu para ajudar aqueles que não 
podiam se ajudar. Certa vez, enquanto andava pelas ruas, 
encontrou um homem que estava sendo comido pelos ver-
mes. Ninguém conseguia ficar perto dele, devido ao mau 
cheiro. Ela, porém, dirigiu-se a ele e começou a limpá-lo. O 
jovem então questionou: “Por que está fazendo isso?” Ela 
respondeu: “Porque amo você”. Que a história dessa mulher 
nos inspire a amar ao nosso próximo.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Deus pede que amemos nosso próximo como a nós 

mesmos. Por vezes, é uma tarefa bem difícil de realizar, 
principalmente em relação às pessoas que nos machucaram. 
Por isso, vamos orar pedindo a Deus que coloque amor 
em nosso coração, para que possamos amar as pessoas 
do jeito que são.

MENSAGEM
“Tempos Modernos” é um filme que marcou época. 

Apesar de ser em preto e branco e não ter áudio, a 
performance de Charles Chaplin e sua história, empolga 
qualquer telespectador. Ele mostra a vida dos operários e 
os resultados da modernidade e das fábricas. De tanto fazer 
a mesma atividade, apertar parafusos, o operário acaba se 
tornando um robô. Mecanizado por sua ação depois que 
sai do trabalho, ele sai apertando tudo o que vê pela frente, 
inclusive o botão da calça de seu chefe. Então, ele acaba 
demitido, devido a seu tique nervoso.

Depois de ser despedido e não ter dinheiro para se 
sustentar, ele se associa com um mendigo, um dos mui-
tos frutos das fábricas modernas. Apesar das condições 
favoráveis, os mais ricos não ajudam o pobre Chaplin e seu 
colega. Isso porque o que interessa para os que não passam 
fome é continuar tendo a mesa farta.

O filme mostra o impacto da era moderna na sociedade. 
Uma dessas influências é a indiferença. Muitas pessoas 
hoje têm sido infectadas com essa chaga social. Estão tão 

concentradas em seu dia-a-dia que não percebem as ne-
cessidades vitais que a era moderna trouxe à sociedade.

Jesus nasceu nesta Terra por amar as multidões. Cura-
va os doentes e alimentava os famintos (ver Lucas 4:18). 
Por meio de Seus atos, Ele mostrava quem era. Mais que 
um homem qualquer, Ele era o Deus que veio para salvar 
aqueles a quem ama.

A vinda de Jesus foi o maior projeto social que já existiu, 
pois veio para suprir as necessidades dos pecadores: amor, ca-
rinho, alimento, saúde, atenção e a maior de todas, a salvação. 
Mas esse projeto social divino não terminou com Jesus dois 
mil anos atrás. Cristo ordenou a Seus discípulos que fizessem 
o mesmo. Ele pediu que Seus seguidores ajudassem o próximo 
assim como Ele ajudou o mundo. Nosso amor e compromiso 
com as pessoas podem revelar como Jesus é verdadeiramente 
importante em nossa vida e o quanto Ele as ama.

Realizem o projeto Mutirão de Natal, que é uma ar-
recadação de alimento em massa, mas que seja apenas o 
começo de mais projetos que virão de forma regular e fixa. 
”Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mateus 22:39).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“O pecado extinguiu o amor que Deus colocara no coração 

do homem. O trabalho da igreja é reacender esse amor. A igreja 
deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração 
humano o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência que 
estava no coração do homem em seu estado de perfeição 
original” (Carta 134, 1902, em Beneficiência Social, p. 15).

MÃO NA MASSA
Louvor: A sugestão é que neste programa a equipe 

do louvor esteja usando a camiseta do Mutirão de Natal.
Testemunho: Convide uma pessoa ou família que foi 

ajudada no Mutirão do ano anterior, ou em algum outro 
projeto da igreja, para contar seu testemunho de como foi 
receber auxílio em momentos difíceis.

Oração Intercessora: Orem em favor das pessoas 
que sofrem. Entregue papéis para a congregação e peça 
para escreverem os nomes de pessoas que eles sabem que 
têm passado por situações financeiras difíceis. Em seguida, 
entregue essas pessoas a Deus em oração.

Mensagem: Ao contar a história que introduz a men-
sagem, mostre no telão imagens do filme “Tempos Moder-
nos”, de Charles Chaplin, conforme a narrativa. Você pode 
conseguir as imagens na internet. Termine a mensagem fa-
zendo um apelo aos jovens, para aceitarem o compromisso 
de participar de mais projetos sociais durante todo o ano.




