Todo jovem adventista tem
uma chama missionária que
arde em seu coração, pois
“todo verdadeiro discípulo
nasce para o reino de Deus
como um missionário” (Ellen
White, Serviço Cristão, p. 7).
É assim com você também!.
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O projeto Um Ano em Missão (em inglês, One Year in Mission – OYiM)

Sabe essas histórias emocionantes de vidas transformadas por Deus? Em cada uma

promove a participação de jovens adventistas na missão, concentrando-

delas, sempre houve alguém que foi transformado por ter conhecido a Jesus, e sempre houve

se em evangelizar, por meio de Centros de Influência distribuídos nos oito

alguém que ensinou sobre Jesus. Ou seja, alguém precisa ir, falar, orar, sorrir, chorar, ensinar. Esse

países da Divisão Sul Americana, e unindo talentos, recursos e conhecimento

alguém pode ser você!

profissional para sanar as necessidades da comunidade. Você pode ser um
desses missionários. Afinal, “os jovens são a esperança para a obra missionária”
(Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, p. 320).
O OYiM tem o objetivo de criar uma nova geração de missionários. No
projeto, você se unirá a outros jovens que também dedicarão um ano de
suas vidas para cumprir a ordem do Mestre: “Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho” (Marcos 16:15).

O QUE ME ESPERA LA
FORA?
No projeto Um Ano em Missão, você conhecerá pessoas que marcarão sua
vida e, certamente, você também marcará a vida de muitas pessoas com sua
amizade e testemunho.
Durante o projeto você transformará aquilo que faz de melhor em um
ministério. Por exemplo, se você é psicólogo, poderá utilizar sua profissão
para levar pessoas a conhecerem a Cristo. Se você cozinha bem, pode levar
a mensagem de saúde por meio de deliciosas receitas. Imagine tudo o que

Na vida, temos oportunidades de fazer coisas que podem durar muito tempo, até mesmo
uma vida inteira. Mas, se você deseja fazer algo que durará eternamente, seja um missionário.
Ser missionário no projeto Um Ano em Missão não proporcionará apenas experiências
e crescimento para sua vida pessoal, profissional e espiritual, mas também dará resultados
que poderão perdurar para sempre.

COMO PARTICIPAR?
Já imaginou passar um ano tendo experiências inesquecíveis,
conhecendo gente nova, registrando esses momentos especiais,
servindo à comunidade e levando o evangelho a pessoas que ainda
não conhecem a mensagem de esperança?
Tudo isso pode se tornar realidade no projeto Um Ano em Missão. A cada dia você viverá
o objetivo de todo jovem adventista: salvar do pecado e guiar no serviço.
Se você já experimentou a adrenalina missionária participando de algum projeto evangelizador
da igreja, é solteiro e tem entre 18 e 35 anos, procure o Ministério Jovem de sua Associação/
Missão ou entre no site oyim.org para mais informações.

você pode fazer em um ano: planejar, construir e eternizar. São meses de muita

FAÇA SUA HISTÓRIA.

energia, transformação e desafios que colocarão suas decisões espirituais mais

¡DECIDA HOJE VIVER UMA VIDA EM MISSÃO!

importantes à prova. Seu talento, estudo, trabalho e tudo o que você quiser
poderá ser seu ministério.

