
q Que mudanças gostarias de ver na tua igreja para que esta se
torne uma Comunidade Refúgio?
q De que forma a tua igreja poderá responder às necessidades
de cada geração em tempo de pandemia?
q De que forma a missão da tua igreja se pode tornar relevante
na comunidade em tempo de pandemia?

1| O grande desafio para os dirigentes JA foi aprender a conduzir
jovens durante uma pandemia.

2| Nas crises a providência trabalha para recentrar os trabalhadores
na missão e nas verdadeiras necessidades das pessoas.

3| Aprendemos que os meios digitais jamais poderão substituir o contacto
pessoal apesar de se revelaram bastante úteis.

COMUNIDADE REFÚGIO

Ø A.	Plano	de	ação	de	2021	- Retrospetiva



COMUNIDADE REFÚGIO

Quando lidamos com a missão devemos ser conservadores nos
princípios e abertos nas metodologias. Ser conservador não
significa ser tradicionalista.

“Novos métodos precisam de ser introduzidos. O povo de Deus
(dirigentes JA) têm que despertar para as necessidades da época
em que vivemos (inclusive em época de pandemia).”

(Evangelismo, p. 70)

Ø A.	Plano	de	ação	de	2021	- Retrospetiva



Ø
A.	Relatório	do	Plano	de	ação	de	2021

Local: Zoom
Data: 30 e 31 de Janeiro
Inscritos: Aproximadamente 180 participantes
Regiões: Norte | Centro | Lisboa | Sul

Encontro de Dirigentes



Núcleos locais e iniciativas regionais

Ø
A.	Relatório	do	Plano	de	ação	de	2021



Tema SOJA 2021
Opera Magna (Autor: Víctor Armenteros)
Data – 20 a 27 de Março

#GYD21
#juventudeadventistapt
#desbravadorespt

Ø
A.	Relatório	do	Plano	de	ação	de	2021



1| Regime de contabilidade organizada está
implementado. 

3| Assessoria do Gabinete de Contabilidade da
UPASD com a subscrição de um programa
certificado pela AT.

4| Núcleos integrados ou com o processo de 
integração a decorrer em 2021 nos programas de 
Associativismo juvenil dos Municípios: 

2| Loja on-line em pleno funcionamento





Nível III – 23 de Maio
Método: Zoom
Inscritos: 40
Coordenadora: Sónia Moreira

Nível IV – 6 de Novembro
Método: Presencial (Costa de Lavos)
Inscritos: 31
Coordenadora: Sónia Moreira



EFJA Pastoral
Data – 27 de Junho a 1 de Julho
Inscritos – 18



ACNAC Logos: 2 a 4 de Julho
Coordenação: Cármen Maciel e Prª Rute Silva
Inscritos: 40

Inter-regional Rebentos: 15 a 18 de Julho
Coordenação: Solange Sabino
Inscritos Presencial: 51

Coordenação: Débora Nunes
Inscritos On-line (sábado): 13



Inter-regional Tições: 24 a 31 de Julho
Local: Sesimbra
Coordenação: Hildebrando Camacho e Jorge Branquinho
Inscritos: 81

Local: Costa de Lavos
Coordenação: Sara Barbosa e Beta Graça
Inscritos: 62



Inter-regional Exploradores: 1 a 8 de Agosto
Local: Sesimbra
Coordenação: Rui Martins e João Teles
Inscritos: 93

Local: Costa de Lavos
Coordenação: Rui Jorge e Maximiano Lopo
Inscritos: 81



ACNAC Companheiros: 1 a 8 de Agosto
(terminou no dia 4 de Agosto)
Local: Costa de Lavos
Coordenação: Luís Moreira
Inscritos: 80

ACATNAC Impacto
Local: Costa de Lavos
Coordenação: Andreia Silva
Inscritos: 50



JORNADAS JA

Locais: IASD Santa Maria da Feira; Costa de Lavos;
Sesimbra Natura Park, Auditório do Alvito
Data: 2 de Outubro
Inscritos: Aproximadamente 950 participantes
Regiões: Norte | Centro | Lisboa | Sul



Ø A loja online está disponível em total funcionamento desde o início
deste ano.

Ø A loja está ligada a um programa de facturação online,
permitindo emitir recibos na compra de fardamentos, inscrições
para eventos, pagamento de quotas, etc.
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Aquilo que fazemos pode mudar a nossa vida e impactar a vida de
outros.

Para mudar, precisamos mais do que boas intenções. Precisamos do
Espírito de Deus, de um processo, de uma plataforma e de um
movimento. Um movimento que transforme a nossa vida, a nossa
família e a nossa comunidade.

Em cada pequeno-grupo:
Envolve-te com a tua vida devocional
Envolve-te num estilo de vida saudável
Envolve-te com a tua família
Envolve-te num projeto comunitário ou projeto missionário
Envolve-te na tua igreja

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

Romanos 12:2

I will go – Eu vou!

Mote 2022



1| No conceito de igreja Viva, no conselho JA procurem construir um projecto que toque as
balizas de cada uma das 4 áreas e que seja significante para os Jovens.

2| Articulem com o conselho de igreja

www.igrejaviva.pt



"Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos
a maneira como o Senhor nos tem guiado, e os ensinos que nos
ministrou no passado.”

(EGW, Testimonies, Life Sketches, pág. 196, 1915.)


