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Ministério JA em Tempo de Pandemia
Fonte: Planos de contingência JA, UPASD e DGS
Metodologia: Encontros presenciais e online

INFO | MUITO IMPORTANTE
O conteúdo dos próximos slides poderá ser refletido em Conselho JA local.
Contudo, a operacionalidade das ideias está dependente da reflexão e validação
do Conselho de Igreja.
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Que leituras podes fazer desta imagem?
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Resiliência JA
Como é que costumas reagir quando tens que lidar com um grande problema?
- Ficas paralisado, foges ou enfrentas? Dependendo da tua resposta, podemos
afirmar se és uma pessoa resiliente ou pouco resiliente.

Mas afinal, o que é a resiliência?
1. É a capacidade humana para se adaptar ao ambiente, superando-o mesmo
que este seja adverso.
2. É manter a nossa identidade mesmo que nos sintamos sozinhos ou no limite
da nossa resistência.
3. É transformar momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e
mudar.
4. É saber lidar com a mudança.
5. É a capacidade de nos reconstruirmos depois de episódios dramáticos.
6. É saber deixar-se ajudar experimentando a humildade e o perdão.
7. É confiar em Deus quando nos sentimos confiantes ou impotentes.
Confinados e cheios de restrições: José, Moisés, Elias, Paulo, igreja militante.
Deus trabalhou no confinamento e no carácter de cada um deles para bênção de
muitos.

Desenvolvimento
Núcleos

Dica: Por vezes o dirigente JA está numa condição espiritual
pior que a juventude e espera resultados espirituais da
juventude!

“Santificai-vos, porque amanhã
fará o Senhor maravilhas no meio
de vós.”
Josué 3:5
Como:
- Ativação da vida devocional
- Reconsagração pessoal e familiar
- Renúncia do eu e das práticas pecaminosas
- Desenvolvimento de um ministério pessoal
(Compromete-te com o teu ministério)
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Dica: Em estado de consagração poderemos discernir
melhor a voz de Deus e perceber as oportunidades no
contexto em que vivemos.

“Novos métodos precisam de ser
introduzidos. O povo de Deus
(dirigentes JA) tem que despertar
para as necessidades da época
em que vivemos (inclusive a
época de pandemia).”
(Evangelismo, p. 70)
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vA igreja local: será o alvo primário do
ministério jovem. Os jovens não
abandonam a União, a Divisão ou a
Conferência Geral; eles deixam a igreja
local.
vO ministério jovem só é efetivo quando
são proporcionadas respostas às
necessidades e expectativas locais,
quando é acolhido por convicções locais e
abraçado por gente local.
vUmas das respostas às necessidades
locais será o pequeno-grupo. O jovem
precisa de pertencer a um grupo.

PG’s | Jovens e adolescentes
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Dica: Ainda antes do pequeno grupo...
- Cria vínculos de amizade com a juventude e depois convida-os
a seguir Jesus contigo. Os jovens seguem amigos nas redes
sociais e na vida real. Dedica-lhes tempo: tempo de qualidade e
tempo “à toa”. A juventude não segue desconhecidos.

Foco na missão

Retenção de Jovens
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PG’s | Jovens e adolescentes
Dica: Trabalha em pequenos-grupos. Este é o momento. Os resultados vão
surgir!
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Dica: Sê conservador nos princípios mas flexível nas
metodologias.
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Dica: Promove rotinas de reunião nos jovens, nas crianças e nos
seus pais. Sempre que possível realiza encontros presenciais!

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Escola Sabatina – Verão | Exterior
1. Estabelece vários pequenos-grupos juvenis, considerando as diferentes faixas etárias e o
contingente da DGS (nº pessoas a reunir).
1.1. Local de reunião no exterior: jardins, parques, pinhais, quintas, casas particulares,
propriedades privadas, etc). Contextualiza a forma com um programa atrativo JA (quebragelo, música, testemunhos, desafios, mordomia, oração, reflexão, etc). Este momento
poderá durar até à hora do almoço.
1.2. Aqueles que tiverem lugar na igreja no turno da sua família poderão regressar à
igreja depois da ES, para o culto se existir proximidade geográfica.
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Dica: Promove rotinas de reunião nos jovens, nas crianças e nos
seus pais. Sempre que possível realiza encontros presenciais!

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Culto – Verão | Exterior
2. No exterior, podes começar o programa com vários pequenosgrupos separados num lugar público e concluir com um culto JA em
conjunto num lugar apropriado. Pede permissão às entidades para
realizar a celebração religiosa conjunta.
3. O culto e a Escola sabatina no exterior também podem ser
realizados na parte da tarde de sábado.
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Desbravadores
Utilizando o mesmo modelo de reunião dos pequenos-grupos no
exterior organiza as tuas reuniões de desbravadores no sábado de
tarde ou no domingo de amanhã.
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Dica: Promove rotinas de reunião nos jovens, nas crianças e nos seus pais.
Sempre que possível realiza encontros presenciais!

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Templo – Inverno e Verão | Escola Sabatina
1. Estabelecer um espaço (salão de jovens, galeria, outro) no templo físico ou no
exterior (espaço limítrofe do templo) que seja dedicado aos jovens nas suas
diferentes faixas etárias, onde existir essa possibilidade.
2. Introdução de turnos para realização da Escola Sabatina, durante a manhã ou
tarde de sábado, a fim de se alcançar o maior número possível de jovens nas suas
diferentes faixas etárias. Os constituintes dos turnos poderão ser diferentes nas
reuniões.
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Dica: Promove rotinas de reunião nos jovens, nas crianças e nos seus pais.
Sempre que possível realiza encontros presenciais!

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Templo – Inverno e Verão | Escola Sabatina
3. Lá nas casas dos irmãos onde existirem espaços condignos (salas,
varandas, logradouros, etc) poderão reunir-se as classes juvenis em
pequenos-grupos.
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Dica: Promove rotinas de reunião nos jovens, nas crianças e nos seus pais.
Sempre que possível realizar encontros presenciais!

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Templo – Inverno e Verão | Culto
1. A juventude deverá acompanhar os membros da sua família no turno correspondente.
Durante a semana, as coordenações JA deverão criar estímulos e lembretes para que estes
jovens estejam presentes, acompanhando os seus familiares.
- Os turnos familiares poderão ser organizados de acordo com as faixas etárias (Ex: sábado
1 - pais com filhos primários; sábado 2 - pais com filhos juvenis, etc), de forma a facilitar a
constituição das unidades das escolas sabatinas juvenis a cada sábado.
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Dica: Se os filhos estiverem envolvidos mais famílias virão às igrejas.

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Templo – Inverno e Verão | Culto
2. As igrejas (conselhos) poderão estabelecer uma percentagem de lugares reservados,
direcionados para a juventude no culto de sábado de manhã, sendo utilizados num sistema de
rotatividade. Desta forma existirão sempre jovens representados nos serviços de culto.
3. Sempre que possível, a Juventude poderá integrar a organização dos serviços de culto. A JA
poderá assumir a organização dos serviços de culto em dias especiais da JA, estabelecidos em
calendário e por decisão do conselho local.
4. Poderá ser realizado regulamente um um sábado dedicado aos jovens (bimensal, trimestral, etc)
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Dica: Se os filhos estiverem envolvidos mais famílias virão às igrejas.

Reuniões Espirituais | JA
Sábado | Templo – Inverno e Verão | Culto
4. Na parte de tarde do sábado, poderá ser estabelecido na igreja, um culto JA atrativo
somente para os jovens: a mensagem deverá ser curta e juvenil, os hinos preparados
poderão ser do psaltério ou de separatas juvenis; se possível deverão ser utilizados
instrumentos musicais; a apresentação poderá ser com a farda dos Desbravadores ou
com um registo mais informal.
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Redes Sociais e ferramentas online
As ferramentas online e equiparadas (Zoom, Skype, Quizz, Kahoot, etc) assim como as
redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook, etc), deverão continuar a ser utilizadas
para estimular a vida devocional e espiritual da Juventude Adventista realizando-se um
ministério JA de proximidade. As ferramentas online permitem:
ü A realização do estudo da Escola Sabatina em conjunto, reunião de oração JA,
realização de pequenos-grupos jovens, etc;
ü A recapitulação da Escola Sabatina no sábado, quando os jovens não tiverem a
oportunidade de ir à igreja, estabelecendo-se classes online;
ü Poderão ser organizados concertos, debates, jogos e programas online;
ü Os desbravadores poderão também reunir-se remotamente sempre que não for
possível o encontro através de reuniões presenciais;
ü Estudos bíblicos JA, poderão ser realizados remotamente;
ü Consulta as ferramentas dos vários Departamentos da Igreja que poderão ser úteis
(Escola Sabatina, Famílias, etc)
ü A conexão através deste meios poderá ajudar a construir uma rotina de proximidade,
levando a JA a sentir-se parte da comunidade e desejando o benefício dos encontros
presenciais, sempre que possível.
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Desenvolvimento comunitário
- Procurem integrar-se em atividades e projetos comunitários tornando os
vossos núcleos ativos na comunidade ao mesmo tempo que combatem o
isolacionismo na população:
Exemplos: https://pedalarsemidade.pt/lisboa/; colaboração nos projectos do
IPDJ (https://www.facebook.com/IPDJip/); colaboração com ONG’s, proteção
civil, autarquia local. Regista o teu núcleo da rede juvenil da tua autarquia.
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Articulação com a Área das famílias
- A importância de sensibilizar os pais para o culto familiar e para um trabalho
conjunto de sensibilização da JA
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Dica: Aceita estas procedimentos como formulação positiva,
sobre aquilo que será possível realizar!

Organização de Eventos
1.

Antes dos eventos, os núcleos locais deverão apresentar às Comissões Regionais da
JA, o seu plano de contingência e às autoridades quando solicitado.

2. Nesse plano deverá constar:
- O número de participantes,
- Informação sobre o transporte dos participantes,
- Organização do campo
- Descrição sumária das atividades
Etc
Documento a disponibilizar no site da Juventude Adventista
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!

Viagens para o local do evento
- A mobilidade para o local de acampamento/evento deverá ser realizado
preferencialmente por veículo que transporte elementos que coabitem ou
tenham uma convivência de proximidade.
- A utilização de transportes públicos (autocarro, comboio, táxi, TVDE ou
equiparado, etc), poderá ser uma opção para quem não tiver acesso ao local de
acampamento por transporte particular.
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!

Receção
- Os eventos da JA, deverão possuir um espaço de receção que considere as normas de
segurança em vigor (distanciamento físico, higienização, etc).
- Os membros do staff deverão utilizar o equipamento de proteção individual.
- O registo de presenças deverá ser guardado tendo em conta as regras de proteção de
dados durante um período de 15 dias, após o término do evento, a fim de facilitar o
rastreamento e a informação de possíveis contágios.
- O elemento que apresentar sintomas de contágio deverá ser conduzido para uma
área de confinamento sinalizada, devidamente acompanhado, ao mesmo tempo que se
realiza o contacto com a linha Saúde 24, solicitando informação sobre os procedimentos
a realizar.
- A área de confinamento poderá ser uma tenda com o mínimo de 8m2.
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!
Segurança individual
- No local do evento, deverão existir dispensadores de solução de álcool-gel, máscaras,
luvas e termómetro digital com infravermelhos (se possível). O controle de
sintomatologia deve ser realizado antes do evento.
- Cada participante e membro do Staff, deverá estar munido de um kit composto por
máscara, luvas, recipiente de álcool gel e se possível um termómetro de uso individual.
- Recomenda-se que o participante verifique a sua temperatura antes de qualquer
saída; poderá igualmente ser solicitado ao participante a medição da sua temperatura.
- Fica ao critério dos núcleos/ agrupamentos disponibilizar estes kits ou garantir que
cada participante traga o seu próprio kit;
- O kit deverá ser conservado por cada participante numa bolsa com fecho
(identificada), para que não o perca ou confunda com o de outro;
- Obriga-se o uso de máscara, em todos espaços cobertos;
- Durante todo o evento deverá sempre ser mantida a distância de segurança de 1,5
metro/ 2 metros. A exceção desta distância (atualmente recomendada) é aplicada aos
elementos que coabitem ou tenham uma convivência de grande proximidade.
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!
Acampamentos e acantonamentos
- Os acampamentos, representam uma infraestrutura de apoio ocasional aos eventos,
estabelecendo-se, o afastamento entre tendas.
- A instalação das tendas será acompanhada pelo staff residente ou pelos
responsáveis do grupo a fim de garantir o distanciamento de segurança e a respetiva
circulação.
- As tendas deverão ter uma utilização média de dois ocupantes, sendo direcionadas a
elementos que coabitem ou tenham uma convivência de proximidade. Para os restantes
casos preconiza-se a dormida individual.
- Se a dormida for ao relento ou em abrigo (espaço aberto), cada indivíduo deverá
manter uma distância de 1,5 a 2 metros. A mesma distância é estabelecida para as
dormidas em camarata, excetuando-se os elementos que coabitem ou tenham uma
convivência de proximidade.
- A capacidade dos campos é estabelecida pelos seus administradores em articulação
com as autoridades.
- A lotação do recinto deve prever a lotação de uma pessoa por 8m² de área
disponível.
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!

Acampamentos | um ou mais pequenos-grupos

- O acampamento deverá ocorrer em pequeno grupo, sem exceder o limite de
pessoas fixado pela D.G.S. para ajuntamentos e considerando cada área geográfica.
- Caso o espaço assim o permita, poderão existir vários pequenos-grupos acampados,
sempre que seja garantido o distanciamento físico entre os grupos (na zona de
acampamento, refeições, atividades, etc). Excetuam-se deste contingente, as
celebrações religiosas ou cerimónias de investiduras (promessas), caso existam.
- Poderão existir alguns espaços comuns, que deverão ser utilizados em turnos
distintos (WC’s, cozinhas, etc) e que deverão ser adequadamente higienizados.
- Cada grupo deverá manter até ao final da atividade, os mesmos constituintes,
dirigentes e horários. As refeições e demais atividades deverão ser organizadas por
turnos de forma a evitar-se o contacto entre os grupos;

Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!
Cerimónias de investiduras e cerimónias religiosas
- Nas celebrações (religiosas ou de investiduras) os participantes não permanecerão
de pé, à exceção dos oficiantes, o que facilitará a circulação e as normas de segurança.
- Os participantes, deverão estar sentados, com as cadeiras separadas 2 metros entre
si, de forma a garantir o distanciamento adequado (excetuando-se os elementos que
coabitam ou tenham uma convivência de proximidade).
- Entre os oficiantes e a primeira fila de espetadores, deve existir uma distância mínima
de pelo menos 4 metros.
- Usar sempre a máscara ou viseira, podendo os oficiantes retirá-la quando no exercício
das suas funções.
- No recinto da cerimónia, os lugares, os circuitos, os espaços a utilizar, as entradas e
saídas, deverão ser sinalizados com o respetivo distanciamento.
- Os assistentes de cerimónia, diferenciados para o efeito (colete refletor, identificador,
outro), ajudarão os participantes a instalarem-se sem ajuntamentos.
Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!

Cerimónias de investiduras e cerimónias religiosas
- Recomenda-se o uso de microfones fixos, instalados em tripés. Os
microfones e demais equipamentos deverão ser sempre desinfetados depois da
sua utilização.
- Desinfeção das mãos à entrada e saída do espaço e após cada ida às
instalações sanitárias.
- Será assegurada a colocação de dispensadores de solução antisséptica, à
base de álcool, em diversos pontos estratégicos do espaço.
- No final das cerimónias os participantes deverão retirar-se no imediato com
a ajuda dos assistentes de forma a não existirem ajuntamentos.

Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
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Dica: Procura ver os procedimentos como formulação
positiva, sobre aquilo que será possível realizar!

Consultar Plano de contingência JA:
https://www.juventudeadventista.pt/
noticia/plano-de-contingencia-ja95440
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Dica: Lançai a rede (João 21:6). Lançar a rede com Jesus não é
o mesmo que lançar a rede sem Jesus!
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Ministério JA em Tempo de Pandemia
Fonte: Planos de contingência JA, UPASD e DGS
Metodologia: Encontros presenciais e online
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