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1| Dia mundial dos Desbravadores 2020 (70º aniversário) 
2| Jornadas Regionais 
3| Depósito JA 
 
  Olá pastores, dirigentes JA, anciãos e desbravadores, 
 
 Preparados para a rentrée deste último trimestre? 
Depois de um período de férias que serviu para revitalizar as nossas forças e para libertar 
um pouco a tensão acumulada devido ao quadro da pandemia, estamos novamente em 
condições para dar continuidade às nossas atividades. 
 
 Não existindo neste momento uma previsão de alteração das medidas relacionadas com 
a Covid-19, continuaremos por isso condicionados na realização do nosso plano de 
atividades. 
 
 Contudo, mesmo neste novo cenário, podemos alcançar serenidade e renovação de poder 
em Cristo Jesus, mesmo se nos sentirmos cansados para esta última “milha” de 2020. 
 
 É já no sábado dia 19 de Setembro (conforme o plano de ação da UPASD), que o 
movimento pathfinder mundial celebrará 70 anos da sua existência. Os desbravadores 
continuam a ser o ministério JA que retêm mais jovens na IASD e que leva mais jovens 
ao batismo. Os diversos ministérios JA, representam uma resposta alternativa às 
diferentes necessidades espirituais e sociais da nossa juventude e por isso consideramos 
todos os ministérios de igual importância e utilidade. 
 
  Se não existir nenhuma programação especial para este dia, gostaríamos de desafiar os 
núcleos locais de desbravadores a assumirem a programação do sábado dia 19 de 
Setembro nas suas igrejas: escola sabatina e culto, em articulação com os pastores e 
conselhos de igreja 
 Como sugestão e se existir essa possibilidade, talvez nesse sábado, a grande maioria 
(ou totalidade) dos lugares nas igrejas pudesse ser utilizado pelos desbravadores e 
pelas suas famílias. Mesmo neste tempo de crise é importante que os jovens se sintam 
parte integrante da igreja. 
 
  No seguinte link disponibilizamos várias ferramentas para ajudar a preparar este dia: 
 
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/dia-mundial-dos-desbravadores-13593 
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Ali encontrarão: sugestão de programa para manhã e tarde, sermão, powerpoints de apoio, 
vídeos, etc. Os núcleos que optarem por realizar alguma cerimónia no exterior 
(investiduras, batismos ou somente um programa especial destinado aos seus 
desbravadores) deverão solicitar previamente autorização às entidades competentes.  
      Esta via poderá ser uma possibilidade interessante para as igrejas que ainda 
estão fechadas.  
 
 Relembramos que dentro do possível, as caminhadas, jogos ou passeios a realizar no 
sábado à tarde, deverão respeitar as medidas de segurança em vigor. 
 
 O foco neste momento será a igreja e o núcleo local. As unidades e os pequenos-
grupos de crianças, adolescentes e jovens, deverão continuar a ser objeto do nosso 
esforço, criatividade e cuidado pastoral.  
  Existindo neste momento dificuldades na realização de eventos de alcance regional ou 
nacional, a ação deverá acontecer no quadro local mediante as possibilidades e recursos 
existentes.  
 
 Neste contexto sensível de saúde pública, em que a frequência à igreja é limitada, todo o 
cuidado pastoral possível com a juventude deverá continuar ser realizado. Como 
sugestão, talvez de tempos a tempos, a JA possa ser convidada para integrar 
responsabilidades nos serviços da igreja, com a acessoria do pastor e dos dirigentes locais. 
 
  Aproveitamos o momento para agradecer o esforço que tem sido realizado a nível local 
para que os nossos jovens se sintam acompanhados. As reuniões por zoom (ou 
equiparado), de pequenos-grupos, da escola sabatina, dos desbravadores, os telefonemas, 
as mensagens, os mails, as saídas para o exterior nestes últimos tempos, o esforço em 
congregá-los para os programas nacionais online e sobretudo as vossas orações 
intercessoras. Continuem a perseverar neste caminho pois é nobre e a seu tempo dará os 
seus frutos. 
 
  Como uma equipa, precisamos de continuar a remar juntos em águas revoltas, sabendo 
que Jesus está ao leme deste barco. O Espírito de Deus dar-nos-á a sabedoria, e a força 
para saber contextualizar este momento, conduzindo os nossos jovens para a eternidade. 
 
  Desbravadores, que conselho espetacular dado por Deus a Josué num momento difícil: 
“Não afastes da tua mente a Bíblia; medita nela de dia e de noite, para que tenhas o 
cuidado de fazer tudo conforme nela está escrita; porque então farás prosperar o teu 
caminho, e serás bem-sucedido. 
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Desbravador, não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo (mesmo que sem vontade); 
não temas, nem te espantes (como tudo o que se está a passar); porque o Senhor teu 
Deus é contigo, por onde quer que andares.” 
                                                                                                                         Josué 1:8,9 
 
Jornadas Regionais | 3 e 4 de Outubro 
 
 Será praticamente impossível existirem condições para reunir nesta fase, centenas de 
jovens em distintos auditórios.  
  Era nosso propósito aproveitar esta data para tentar realizar o Acampamento Regional 
que ficou cancelado na Páscoa devido à pandemia. Não sendo possível, não queremos 
perder este espírito, e por isso gostaríamos de desafiar cada núcleo a utilizar esta data 
(incluindo o feriado 05 de Outubro) para acampar ou realizar uma grande atividade 
no exterior. 
   Organizem-se em grupos de 10 (o número limite de ajuntamentos poderá ser atualizado 
até à data), procurem soluções logísticas que providenciem soluções para os diferentes 
grupos de um mesmo núcleo (parque de campismo, abrigo, albergue, cozinha, etc). 
 
  Envolvam dirigentes, pastor, anciãos para que vos ajudem na assistência aos pequenos-
grupos locais (unidades, patrulhas) que se poderão constituir para este evento.  
   As comissões regionais e o Departamento também estarão disponíveis para ajudar. 
Iremos partilhar entre todos, fotos e vídeos desta aventura que será especial. Apesar das 
restrições em vigor e que merecem toda a nossa consideração, continuaremos a ser 
Desbravadores! 
 
O Depósito JA irá reabrir este mês. Mantenham-se atentos aos canais oficiais da JÁ, 
sobretudo o nosso site: www.juventude.adventista.pt 
   
 Qualquer questão adicional, estaremos à vossa disposição. 

Gratos pela compreensão e colaboração de todos! 

"Nada temos a temer quanto ao futuro a não ser que nos esqueçamos da forma como 
Deus nos conduziu no passado! 

                                                                                                EGW 

 Saudação JA! 


