
 

OBJETIVO 
Líderes: O objetivo deste estudo é mostrar que Deus usa 
os jovens para cumprir os seus propósitos e que quer 
trabalhar e falar através dos seus jovens! 

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 a 
oferecer às conversas. No entanto, acreditamos que as 
vozes das crianças e dos 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 incríveis formas  

ATIVIDADES 
Líderes: Use uma ou ambas as atividades, ou crie as 
suas próprias, para demonstrar a importância de ser 
ouvido. 

Linguagem corporal 
Divida o seu grupo ao meio e envie as duas equipas 
para ambos os lados da sua sala/espaço. Dê mensagens 
pré-determinadas às equipas ou dê-lhes um minuto 
para criarem uma mensagem própria. A mensagem 
deve ser uma instrução, e o objetivo da outra equipa é 
cumprir a instrução. As equipas devem comunicar não 
verbalmente, quer agindo ou soletrando a mensagem 
de alguma forma (podem não simplesmente fazer a 
ação que estão a tentar comunicar). Assim que a outra 
equipa achar que entende a mensagem, deve fazer a 
ação que lhe foi comunicada. 

Questões 

• Quão difícil foi descobrir a mensagem que está a ser 
comunicada? 

• O que a tornou um desafio? 

• O que poderia ter facilitado as coisas? 

• O que é que isto nos ensina acerca de comunicar? 

Cântico da equipa 
Divida o seu grupo ao meio e peça a cada equipa que 
passe um minuto a criar um cântico. Isto pode ser para 
comunicar uma mensagem, ou algo completamente 
aleatório. Depois do minuto acabar, peça a ambas as 
equipas para se defrontarem. Após contar até três, 

peça a ambas as equipas que gritem o mais alto que 
puderem. Depois, pergunte a cada equipa o que a outra 
equipa disse. Se não souberem responder, repita o 
exercício e pergunte-lhes novamente. 

Questões 

• Quão difícil foi ouvir o que a outra equipa estava a 
dizer? 

• O que o tornou um desafio? 

• O que poderia ter facilitado as coisas? 

• O que é que isto nos ensina sobre comunicar? 

DISCUSSÃO 
Líderes: Peça a alguém para ler as passagens bíblicas 
em voz alta para o grupo. Se tiver tempo, pode pedir a 
alguém que leia de novo de uma tradução diferente. 
Utilize as perguntas abaixo fornecidas para incentivar a 
discussão. Sinta-se livre para adicionar as suas 
perguntas e fazer perguntas de acompanhamento 
enquanto as pessoas partilham para manter a discussão 
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 1 Samuel capítulo 17. 

• O que se destaca desta passagem? 

• Que razões é que o Saul dá para não querer que o 
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.) 
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Maria 
Leia Lucas 1:26-38. 

• O que se destaca desta passagem? 

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

• Quão fácil pensa que seria confiar em Deus se 
estivesse no lugar da Maria? 

• Ao escolher Maria, o que Deus nos diz acerca dele 
próprio? (Mais uma vez, Deus usa aqueles com 
pouco poder terreno e influência para realizar 
grandes coisas para ele. Só têm de estar dispostos a 
isso) 

Pollard e Wright 
A 27 de março de 1883, dois jovens oficiais do Exército 
de Salvação Inglês, 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 de 
Dunedin e multidões encheram de imediato as reuniões 
do Exército. 

Pollard rapidamente estabeleceu uma presença em 
Auckland, Christchurch e Wellington, sendo abertos 
centros de abrigo nessas cidades No final de 1884, o 
Exército de Salvação tinha 30 corpos e mais de 60 
oficiais a tempo inteiro na Nova Zelândia!1 

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? 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 devido à sua idade? 

• Alguma vez se sentiu indigno de assumir uma tarefa 
ou que a sua voz não importava porque era 
demasiado jovem ou não tinha qualificações, etc.? 

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

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

nome? 

• Existem quaisquer pré-requisitos ou barreiras 
desnecessárias que acha que a nossa igreja, os 
nossos líderes ou nós mesmos implementaram que 
impedem as pessoas de servir mais plenamente a 
Deus? 

• Há alguma maneira específica de sentir que Deus o 
chama para servi-lo? 

• Há alguma coisa que o impeça de fazer isto? 

Líderes: Pode escrever as respostas às seguintes 
perguntas para apresentar e discutir com os vossos 
líderes da igreja. 

• Consegue pensar nalguma maneira da sua família 
da igreja poder apoiá-lo para servir mais 
plenamente a Deus e contribuir significativamente 
para a vida da sua igreja? 

• Se estivesse a escrever uma carta à sua igreja a 
explicar como se podia fazer sentir mais valorizado 
e ouvido, o que diria? 

RESUMO 
Os jovens são valiosos para Deus! Muitas vezes usa os 
jovens para falarem por ele e cumprirem a sua vontade 
quando confiam e se submetem a ele. Deus quer usar-
te, por isso procura oportunidades para falar e agir em 
obediência a ele. 

ORAR 
Líderes: Ore junto com os jovens pela coragem para que 
falem ousadamente e vivam por Deus da forma como 
Ele os lidera, independentemente de quaisquer 
limitações. Ore para que a sua igreja seja uma 
comunidade que abraça os jovens e abra espaço para 
que as suas vozes sejam ouvidas. Agradeça a Deus por 
onde isto já está a acontecer e por onde ele está a 
trabalhar na vida da sua juventude. 

PLANEAMENTO DE SERVIÇOS 

Líderes: Domingo, 28 de março de 2021, é o Dia 
Internacional de Oração pelas Crianças e Jovens. 
Discuta com os líderes do corpo como os jovens podem 
ser incluídos no serviço e dada uma plataforma para 
serem ouvidos como parte disto. Se puderem ser 
incluídos, talvez gostem de passar algum tempo nesta 
sessão a fazer qualquer preparação e planeamento 
necessários com os jovens. 

(Ministry for Culture and Heritage), atualizado a 17 de maio 
de 2017. 


