Materiais Dia Mundial
Adventista 2019

Jovem

Sob o lema “adote um”, o dia mundial do jovem adventista será no
Sábado 16 de março; envolva-se..
Dia 16 de março de 2019 comemoramos o Dia Mundial do Jovem
Adventista, ou Global Youth Day. É o dia em que os jovens
adventistas do mundo todo se unem pra realizarem ações de ajuda ao
próximo.
No Dia Mundial do Jovem Adventista, devemos em primeiro lugar
tomar a decisã
o de “adotar” pessoas, nã
o nos importando como sã
o
ou estã
o, mas como podem chegar a ser um dia! Devemos entender que
neste dia comec
̧aremos um novo estilo de vida, em missã
o aos mais
desfavorecidos e excluı́
dos de nossa comunidade, por todo o ano de
2019, e nã
o somente neste dia de celebrac
̧ã
o.

Jesus Se compara e Se coloca no lugar daqueles que sofrem: os
pobres, viciados, presos, pessoas em situac
̧ã
o de rua, ó
r fã
o s,
viú
vas e oprimidos. De hoje em diante podemos “adotar” pessoas por
meio dos projetos da ADRA e ASA de nossa igreja local. Tambe
́m
buscando levar esperanc
̧a nos orfanatos, abrigos, presı́
dios e ruas
de nossa cidade. Podemos nos comprometer a ser constantes doadores
de sangue no projeto Vida por Vidas e muitos outros movimentos
sociais e espirituais, levando a Palavra de Deus como fonte ú
nica
de Salvac
̧ã
o.
Hoje vimos que a “adoc
̧ã
o” em Cristo nã
o e
́ apenas oferecer momentos
de ajuda social, mas, tambe
́m, só
cio espiritual. “Adotar” e
́ trazer
pessoas para nossa vida, cuidando de suas necessidades bá
sicas e
apresentando a mã
o auxiliadora que, por amor, um dia foi pregada
na cruz. Esse amor pode ser visto por meio de nossas mã
os, pois “O
Senhor designou os jovens para serem Sua mã
o auxiliadora” (Servic
̧o
Cristã
o, p. 22).
Baixe os Materiais:
Vídeo Promocional
– Sermão
– Arte Aberta do Cartaz
– Arte Camiseta
– Telas Para Power Point
– Banner Para Redes Sociais
Não deixe este dia passar despercebido em sua igreja; envolva-se!

