
SEMINÁRIO JOVENS  
CF20 

PÚBLICO ALVO = Diretores de Jovens e Jovens 
OBJETIVO  = Jovem tem de ser jovem dentro da igreja  
 

1ª PARTE  
 
1.TRANSMIITIR VISÃO do DEPARTAMENTO    
 

A. OBJETIVOS  
1 – Incutir SENHORIO de Jesus nos Jovens. 

 

2 - Os jovens levarem o fogo de Deus, para as suas igrejas, e lá, levantarem os braços aos 

seus pastores, levando projetos, ideias e motivação para o dep. nas igrejas. 

 

3-  Animar e motivar os Jovens + Terem prazer em andar com Deus  
 

4 - Levar os Jovens a não se envergonharem de falar de Jesus  e trazerem outros Jovens à 

Igreja 
 

5 – Fazer Discípulos dos Jovens – Novos Diretores, Missionários, Pessoal a Tempo Integral , 

Técnicos, etc 
 

6 – Criar e Implementar Ferramentas para reter os Jovens na Igreja evitando que se percam 

      a)Site Jovem kuriakos 

      b) Redes sociais (Facebook, Instagram,...) 
      c) Canais Online 
      d) Festival de Talentos 

      e) Reuniões de Jovens 
      f) Atividades Jovens (informais) – Convivios, passeios, ida à praia, desporto,... 

      g) Convenção Jovem (Evento Anual) – Recordar o que aconteceu este ano... 

 

VIDEO #1 – RETROSPETIVA – CJ20 - ONFIRE 

 

7- Termos um Departamento Jovem em todas as Igrejas (crescemos através dos Jovens, que 

têm uma força animica e pro-atividade que lhes são caracteristicas, enquanto jovens).  

Uma igreja com jovens, é uma igreja que cresce, dinâmica, atual.. 

 
B. ALVOS 

 
Um diretor de jovens tem mts tarefas, mas nunca pode perder o foco (o alvo).  
Todas as atividades que fazemos com os jovens, sempre devem ter esse alvo.. 
 

a) Ganhar mais Jovens 
b) Transformá-los em discipulos / servos de Deus 



c) Fazer deles, verdadeiros influenciadores nesta sociedade  
d) Fazer com que os Jovens sintam que podem continuar a ser jovens dentro da igreja 
e) Fazer com que os Jovens não sintam necessidade de ir ao mundo para sentirem as 

suas necessidades supridas (corpo, alma e espirito). 
 
- O mais importante é cuidar do espirito, mas se dentro da igreja não suprirmos as 
necessidades fisicas e emocionais dos jovens, eles vão ser tentados a fazê-lo noutro 
lugar. 

- Necessidades fisicas (dançar, fazer desporto,..) 
- Necessidades emocionais (feridas na alma, eles precisam que alguém os ouça, 
e aconselhe, sem os condenar) 

 

C. CADEIA DE COMANDO 
 
Diretor Internacional (Pst. Ricardo Silva, Diretores Nacionais, Provinciais / Regionais / Locais  
 
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL – Dá FERRAMENTAS / IDEIAS / SUPORTE conforme 
visão do departamento + instruções recebidas.. 
 
A partir daí, conforme ESTRUTURA do DEPARTAMENTO em cada Nação / Regional, será 
o DIRETOR juntamente com o seu BISPO a IMPLEMENTAREM a Visão.. 
 
DIRETOR LOCAL é aquele que, para além de implementar a visão, tem um papel mais 
ativo, no ACOMPANHAMENTO dos Jovens. 
 

✓ O diretor é criativo? – Se não é, tem de ter jovens que o ajudem com ideias + pô-las 
em prática. 

✓ Os jovens estão animados? 
✓ Estão a ser aliciados pelo mundo? 
✓ Estão a ser pastoreados? (o diretor deve orar com eles, estar disponivel para os 

ouvir, aconselhar,...) 
✓ Dinamizar o departamento, com atividades.. 
✓ Ver talentos nos seus jovens e ajudar / incentivar a eles os desenvolverem.. 

 
Falando da CADEIA DE COMANDO...  
Há MUITOS DIRETORES DE NAÇÕES que não poderam estar nesta CF, devido às 
RESTRIÇÕES que ainda existem, em termos de VOOS, ou outros motivos...  
E porque somos um TEAM, e o departamento é feito na UNIÃO de TODOS, gravámos 
um VIDEO com alguns desses DIRETORES... 
 

VIDEO # 2 – DIRETORES NACIONAIS DE JOVENS 
 

      D. REUNIÕES / EVENTOS DE JOVENS 
 
        O ALVO é haver sempre alguma atividade Jovem SEMANAL. 
        Por vezes não é possível. Podemos começar por ter uma mensal. 

 
- Ter 1 reunião de jovens “normal”, conforme manual – 1x mês 
- Nas restantes semanas podem ser atividades diversas.. 



 
1- Na reunião “normal”, devem torná-la atrativa: 

(Não ser enfadonha, pode haver interatividade com 2 ou 3 intervenientes)  
Mas... deve ser dada com a estrutura de uma reunião... 
-Podem usar a criatividade, e dar a lição por exemplo através de um 
debate, ou ilustrá-la com um teatro, ou ajuda de multimédia (video, imagens 
projetadas,...) 
 

2- Alguns exemplos de atividades: 
(O diretor deve ser criativo, caso não seja, deve ter alguns jovens que o ajudem 
no planeamento + execução das atividades) 
- Podem ter caixinha de sugestões – Onde podem colocar sugestões de forma 
anónima 
- Planear + ensaiar “coisas” para apresentar em datas acordadas com o pastor, 
nas reuniões da igreja, ou em algum evento especial (Musica inédita, Teatro, 
Dança, Curta-metragem,..) 
- Escola de musica – os mais desenvolvidos começam a tocar/cantar na reunião 
de jovens.. 
- Torneios desportivos 
- Convivios, passeios, idas à praia, ... 
- Evangelizações só de jovens (com música, teatro,..) 
- ... 

 
 

E. PROJETOS – Somos uma igreja DINÂMICA, sempre temos 
novos projetos 

  
- Vivemos na ERA das TECNOLOGIAS - Temos PUBLICAÇÕES DIÁRIAS – 
Estudos em VIDEO e TEXTO, VIDEOCLIPS, IMAGENS, VERSICULOS, 
DESAFIOS, etc...  
 
– Vamos levar os nossos Jovens a EVANGELIZAR de forma moderna, através 
duma PARTILHA, por exemplo.. 
 
- Os Jovens estão no TIKTOK, então como departamento de Jovens, tabém 
vamos estar. Estamos a trabalhar nesse projeto, e como “lançamento”, fizemos 
um pequeno video... 
 
VIDEO #3 – TIKTOK 
 
1. Apresentação do PROJETO 

- Os Jovens estão no Tiktok, é lá que os vamos apanhar.. 
 
- Vamos ter diversas CATEGORIAS (HUMOR, PREGAÇÃO, 
MOTIVACIONAIS, DESPORTO, MÚSICA,..) 
 
- Vamos lançar o máximo de tiktoks por semana,.. 
 
- Contamos com todos, pra partilharem, comentarem, porem like,.. 



- Fazerem os vossos tiktoks, também com alguns conteudos (musicas, 
sons,...) que vamos disponibilizar – Salvam, e enviam-nos, para ser o dep. 
Jovem a partilhar. 
Dessa forma, damos visibilidade à nossa conta. 
Vamos partilhar, e tornar viral.. – Somos influenciadores!! 
 
- Através desta ferramenta / projeto, vamos alcançar milhares de jovens que 
ainda não conhecem Jesus nem a igreja, e depois vão ficar nas nossas 
Redes Sociais.. 
 

 
 

2. IMPORTÂNCIA DOS JOVENS  
 

a) Deus procura pessoas com certos ATRIBUTOS (que o movem). 
 
Deus VIU em certos jovens, esses ATRIBUTOS, e por isso se USOU deles de uma 
forma EXTRAORDINÁRIA 

 
Numa época em que os jovens contavam pouco, em várias partes da bíblia vemos que Deus os 
vê com olhos diferentes. 
 

1. Capacidade de se comunicar com Deus 

José, que era quase o mais novo da família (cf. Gn 37,2-3) e, todavia, Deus comunicou-lhe em 

sonho coisas grandes, superando todos os seus irmãos ao assumir cargos importantes quando 

tinha cerca de vinte anos (cf. Gn 37 - 47). 

2. A sinceridade 

Gedeão, era Sincero. Quando lhe foi dito que o Senhor estava com ele, replicou: “Se o Senhor 

está conosco, então porque é que nos aconteceu tudo isto?”. Mas Deus não se aborreceu com 

esta censura e confiou responsabilidade nele: “Vai com toda a tua força, e salva Israel” (Jz 6, 14). 

 

3. Superação da insegurança 

Samuel era um adolescente inseguro, mas o Senhor comunicava com ele. Graças ao conselho 

de um adulto, abriu o seu coração para escutar o chamado de Deus: “Fala, Senhor; o teu servo 

escuta”. Por isso, foi um grande profeta, que interveio em momentos importantes para sua pátria.  

O rei Saul também era um jovem quando o Senhor o chamou para cumprir a sua missão. 

 

4. Força interior 

David quando foi escolhido para Rei, era ainda rapaz. O profeta Samuel andava à procura do 

futuro rei de Israel, e um homem apresentou-lhe, como candidatos, os seus filhos mais velhos e 

mais experientes. Mas o profeta disse que o escolhido era David, o rapaz que cuidava das ovelhas, 

porque “o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração”. A glória da juventude está 

mais no coração do que na força física ou na impressão que provoca nos outros. 

https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/genesis/37/2
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/genesis/37/1
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/juizes/6/14


 

5. A ousadia 

Salomão, quando teve de suceder a seu pai, sentiu-se perdido e disse a Deus: “Eu não passo 

de um jovem inexperiente que não sabe ainda como governar” (1 Re 3, 7). No entanto, a audácia 

da juventude impeliu-o a pedir a Deus a sabedoria e entregou-se à sua missão. 

 

Algo parecido aconteceu com o profeta Jeremias, chamado a despertar o seu povo quando era 

ainda muito jovem. Temeroso, disse: “Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem” 

(Jr 1, 6). Mas o Senhor pediu-lhe para não falar assim, acrescentando: “Não terás medo diante 

deles, pois Eu estou contigo para te livrar” (Jr 1, 8). A entrega do profeta Jeremias à sua missão 

mostra o que é possível fazer-se, se se unem o frescor da juventude e a força de Deus. 

 

6. Coração Generoso 

Uma jovem judia, que estava a serviço do militar estrangeiro Naamã, interveio com fé para ajudá-

lo a curar da sua doença (cf. 2 Re 5, 2-6). A jovem Rute foi um exemplo de generosidade ao ficar 

na companhia da sua sogra, que acabara viúva e sozinha (cf. Rt 1, 1-18), e mostrou também a 

sua audácia para triunfar na vida (cf. Rt 4, 1-17). 

 
 

b) JOVENS QUE INFLUENCIARAM TODA UMA NAÇÃO – FAZEM PARTE DOS HERÓIS 
DA FÉ 

 
1. JOSÉ            

Traido, quase assasinado, vendido pelos seus proprios irmãos aos 17 anos. 

Viveu como escravo durante 13 anos, a maioria deles foi passada na prisão. 

Uma vida de provas e provações em que a maioria das pessoas não conseguria passar por 

isso sem se tornar numa pessoa azeda e revoltada com tudo e todos. 

Mas, nunca deixou de ACREDITAR, CRER, CONFIAR E OBEDECER A DEUS. 

E “somente” com 30 anos, Deus se usou dele para SALVAÇÃO DE NAÇÕES. 

 

2 - SAMUEL 

Desde infancia que viveu totlemte para agradar a Deus. 

A sua vida foi marcada pela luta contra tudo aquilo que entriste-se a Deus. 

Sempre resistiu a tudo o que era os prazeres naturais de umjovem, por isso Deus se usou 

dele para dar inicia a uma linhagem de profetas que foram a Voz de Deus na Terra. 

 

https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/i-reis/3/7
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/jeremias/1/6
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/jeremias/1/8
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/ii-reis/5/2
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/rute/1/1
https://www.a12.com/biblia/antigo-testamento/rute/4/1


3 - DAVI 

Desde muito novo que serevelou comum coração segundo o coração de Deus. 

Com tantos talentos, sucesso, riquezas, poder alcançado, Deus sempre foi o seu alvo. 

Deus se usou dele para engrandecer a nação de Israel. 

 

4 – DANIEL e os seus amigos Sadrake, Mezaque e Abedenego 

  

5 – DISCIPULOS DE JESUS 

Os próprios discipulos de Jesus eram Jovens (todos tinham idades entre 24 e 33 anos). 

Segue abaixo a lista dos apóstolos e a idade que tinham quando Jesus os chamou: 

Simão, denominado Pedro: 30 anos (o chefe do grupo) 
André, seu irmão: 33 anos (é considerado o apóstolo mais velho do grupo). 
Tiago: 30 anos , filho de Zebedeu. 
João, seu irmão: 24 anos (considerado o apóstolo mais novo do grupo) 
Felipe : 30 anos 
Bartalomeu: 25 anos (considerado como Natanael) 
Tomé: 29 anos (o incrédulo) 
Mateus: 31 anos (o cobrador de impostos) 
Tiago: 26 anos (filho de Alfeu) 
Judas Tadeu: 26 anos 
Simão: 28 anos (o zelote) 
Judas Iscariotes: 30 anos (o traidor) 
 
 

3.CONCLUSÃO 

- Os nossos Jovens têm de ser verdadeiros influenciadores. 

- Fomos Nascidos para vencer e temos uma missão!  

- Uns serão bispos, pastores, missionários...  outros serão técnicos, outros serão 

engenheiros, médicos,... – Aquilo que Deus quiser. 

- Mas nunca podemos esquecer a nossa missão! 

E termos consciencia de que o mundo chama mt alto, é mt apelativo, mas Marcos 4 nos 

alerta... “Cuidados das riquezas, enganos deste mundo...” 

 

 


