IGREJA CRISTÃ MARANATA
Vila Velha/ES, 30 de março de 2019

CIRCULAR

N.º 029/19

ORIENTAÇÃO DO MÊS – JOVENS, ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E
UNIVERSITÁRIOS
Comunicamos às Igrejas e Pastores que durante o mês de Abril/2019 a evangelização será
direcionada aos JOVENS, ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIOS, e terá como tema
geral:
“... Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós,
e já vencestes o maligno.” I Jo 2:14b
1. Orientações estabelecidas pelo Presbitério:
1ª Semana

01/04 a 06/04/2019

Madrugadas

2ª Semana

08/04 a 13/04/2019

Jejuns

3ª Semana

15/04 a 20/04/2019

Cultos ao meio-dia

4ª Semana

22/04 a 28/04/2019

Evangelização

Observações:
-

Nas semanas de madrugadas e cultos ao meio-dia essas reuniões deverão ser dirigidas por
jovens (irmãos e irmãs);

-

De acordo com o ministério local, durante o mês de abril, os cultos da noite poderão ser
dirigidos por jovens (obreiros).

2. Motivos de intercessão:
-

Cinco campos que norteiam a vida espiritual e material dos jovens:
1. Instrumentalidade na Obra;
2. Família;
3. Escolas e Faculdades (vitória nos estudos e concursos);
4. Trabalho;
5. Constituição do Lar.

-

Experiências com os dons espirituais e meios de graça;

-

Temor ao Senhor;

-

Bom testemunho no lar, na escola e no trabalho;

-

Participação dos jovens na Escola Bíblica Dominical e Reuniões de Jovens;

-

Para que possam honrar seus pais.
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3. Recomendações:
-

Durante o mês de abril os pastores deverão fazer vigílias com os jovens;

-

Todos os jovens deverão ser visitados por grupos formados por jovens, sob a supervisão do
ministério local, acompanhados preferencialmente por um diácono, sendo dada prioridade aos
que, por motivos de trabalho e estudo, não podem estar presentes aos cultos;

-

No último final de semana do mês haverá uma reunião (agrupados por polo ou área) com todos
os jovens;

-

Na quarta semana (semana da evangelização) os jovens deverão fazer serenatas e trabalho
de evangelização com apoio dos professores.

4. Observações:
•

Os

jovens

devem

encaminhar

ao

Presbitério,

por

meio

do

e-mail

jovens.satelite@presbiterio.org.br, relatos (em vídeo ou escrito) das experiências alcançadas
na Escola Bíblica Dominical;
•

Os jovens também deverão encaminhar (e-mail: jovens.satelite@presbiterio.org.br) ao
Presbitério seu entendimento acerca da diferença entre razão e revelação;

•

Os e-mails enviados ao Presbitério deverão ser identificados com os nomes dos jovens, igreja
a qual pertence e pastor responsável.
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