
 

OBJETIVO 
Líderes: O objetivo deste estudo é realçar o valor em ter 
crianças e jovens como contribuintes ativos para a vida 
do seu corpo/comunidade e para ajudá-lo a refletir de 
que forma lhes pode dar espaço para fazerem isso. 

 

INTRODUÇÃO 
Há um ditado, originário da Inglaterra do século XV, de 
que "as crianças devem ser vistas e não ouvidas", 
pensando que as crianças não tinham nada de valioso 
para oferecer às conversas. No entanto, acreditamos 
que os jovens devem ser vistos e ouvidos nas nossas 
igrejas; acreditamos que as vozes das crianças e jovens 
são vitais para a vida da Igreja e que Deus pode e fala e 
trabalha através dos jovens para construir o seu Reino 
de formas incríveis. 

DISCUSSÃO 
Líderes: Use as perguntas fornecidas para incentivar a 
discussão. Sinta-se livre para adicionar as suas próprias 
perguntas e fazer perguntas de acompanhamento 
enquanto as pessoas partilham para manter a conversa 
a fluir.  

Para começar, vamos olhar para alguns exemplos de 
jovens fiéis que estão a ser usados por Deus para 
realizar a sua vontade: 

 

David 
Leia a história de David em 1 Samuel capítulo 17. 

• Que razões é que Saul dá para não querer que David 
enfrente o Golias (v33)? 

• Qual é a resposta de David (v37)? 

• O que aprendemos com esta passagem sobre como 
Deus funciona? (Deus está disposto e capaz de 
trabalhar através dos jovens - ele nem sempre 
escolhe os mais qualificados aos olhos das pessoas.) 

 
1 'The 'Sallies' come to New Zealand', URL: 
https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 

Maria 
Leia o relato de Maria sendo visitada pelo anjo Gabriel 
em Lucas 1:26-38 e a reação de José às suas notícias em 
Mateus 1:18-24. 

• Qual foi a resposta de Maria à notícia de que daria à 
luz Jesus? 

• Se nesta situação fosse José, qual seria a sua 
resposta? 

• Embora a Bíblia não mencione a sua idade, é 
provável que Maria estivesse na adolescência 
quando Deus escolheu usá-la.  O que é que isto 
revela  sobre  Deus? (Mais uma vez, Deus usa 
aqueles com pouco poder terreno e influência para 
realizar grandes coisas para ele. Só têm de estar 
dispostos.) 

 

Pollard e Wright 
A 27 de março de 1883, dois jovens oficiais ingleses do 
Exército de Salvação, o Capitão George Pollard e o 
Tenente Edward Wright, chegaram a Port Chalmers, 
Nova Zelândia. Em 1882, vários neozelandeses 
escreveram ao cofundador do Exército da Salvação, 
William Booth, pedindo-lhe que enviasse oficiais para a 
colónia, que estava no meio de uma depressão 
económica. Pollard e Wright, com 20 e 19 anos, 
respetivamente, foram enviados e o Exército 'abriu 
fogo' na Nova Zelândia no domingo, 1 de abril de 1883. 
Realizaram quatro reuniões no Temperance Hall em 
Dunedin e logo multidões encheram as reuniões do 
Exército. 

Pollard rapidamente estabeleceu uma presença em 
Auckland, Christchurch e Wellington, abrindo centros 
de abrigo nestes locais. No final de 1884, o Exército da 
Salvação tinha 30 corpos e mais de 60 oficiais a tempo 
inteiro na Nova Zelândia!1 

(Ministry for Culture and Heritage), atualizado a 17 de Maio 
de 2017. 
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Imaginem como a história de Israel poderia ter sido 
diferente se o Rei Saul tivesse negado o pedido de 
David para enfrentar Golias com base na sua idade e 
inexperiência. A Igreja, tal como a conhecemos, existiria 
se Maria tivesse resistido ao plano de Deus para ela ou 
se José tivesse escolhido o divórcio e não a apoiasse? 

E se William Booth não confiasse em Pollard e Wright, 
ou se o povo da Nova Zelândia se tivesse recusado a 
ouvir ou a ser liderado por eles por causa da sua idade? 

• Com base nos exemplos que analisámos, quais são 
os pré-requisitos para servir a Deus e falar em seu 
nome? 

• Acha que há pré-requisitos ou barreiras 
desnecessárias que a estrutura da Igreja, os seus 
líderes ou nós mesmos implementem que impeça as 
pessoas de servirem inteiramente a Deus? Se sim, o 
que são alguns destes? 

1 Coríntios 12:12-27 descreve a Igreja como um corpo 
com muitas partes. Embora as partes sejam diferentes e 
sirvam vários propósitos, a passagem afirma que todas 
as partes são importantes e devem ser valorizadas e 
abraçadas como parte de um Corpo de Cristo unido. 

Outra ideia bíblica fundamental que é abraçada pelo 
Exército da Salvação é que a igreja é um "sacerdócio de 
todos os crentes" com Cristo como nosso Sumo 
Sacerdote. 

• Acha que estas imagens da Igreja incluem crianças e 
jovens? Sim ou não? Porquê? 

• Se sim, como é que o seu Corpo/comunidade 
abraça ativamente os jovens como parte do Corpo 
de Cristo e do sacerdócio de todos os crentes? 

• Quais são algumas das perspetivas e dons únicos 
com que os jovens contribuem ou podem 
potencialmente contribuir para a vida do seu 
corpo/comunidade? 

O escritor e ativista Arundhati Roy disse uma vez: "Não 
existe realmente tal coisa como os "sem voz". Há 
apenas o deliberadamente silenciado, ou o de 
preferência inaudito.” 

• Como é que o seu corpo/comunidade  abre espaço 
para que as vozes dos jovens sejam ouvidas? 

• Há alguma coisa que o seu corpo/comunidade  faça 
ou  nãofaça que possa silenciar os jovens, 
deliberadamente ou não? 

• Consegue pensar em alguma forma de melhorar 
nesta área? 

• Como pode contribuir pessoalmente para isto? 

• Quão disposto está a sacrificar o seu próprio 
conforto, espaço, influência, etc., para que os 
jovens sejam mais incluídos, mais influentes e cada 
vez mais vistos  e  ouvidos no vosso  
corpo/comunidade? 

 

RESUMO 
Os jovens e as suas vozes são valiosas para Deus e para 
a sua Igreja! Muitas vezes usa os jovens para falar por 
ele e cumprir a sua vontade quando confiam e se 
submetem a ele. Nós, como sua Igreja, devemos 
encorajar e dar espaço aos jovens para que as suas 
vozes sejam ouvidas enquanto servem a Deus da sua 
forma única como membros valorizados do 
diversificado Corpo de Cristo. 

 

ORAR 
Líderes: Ore em conjunto para que as suas crianças e 
jovens tenham a coragem de falar corajosamente e 
viver por Deus da maneira que ele os lidera, 
independentemente de quaisquer limitações sentidas. 
Ore para que a sua igreja seja uma comunidade que 
abraça os jovens e abre espaço para que as suas vozes 
sejam ouvidas. Agradeça a Deus por onde isso já está a 
acontecer e onde ele está a trabalhar na vida dos seus 
jovens. Ore para que ele revele como pode apoiar e 
"ouvir" os jovens da sua família da igreja.  


