MENSAGEM DE PÔR DO SOL
UM JOVEM DE VALOR
Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus
permanece em vós, e tendes vencido o Maligno. 1 João 2:14
Milton Early Kern nasceu em Bedford, Indiana, nos Estados Unidos, em 4 de
maio de 1875. Desde cedo, demonstrava-se um jovem dedicado e inteligente.
Persistente nos estudos, conseguiu se formar em Literatura aos 23 anos.
Durante os anos de seu curso, dedicou as férias ao trabalho ministerial. Depois
de formado, lecionou em escolas públicas, mas sem abandonar o trabalho
ministerial. Em pouco tempo, foi convidado para abandonar a escola pública e
liderar o Colégio Adventista União, no estado de Nebraska. Com sua influência,
Kern organizou um grupo de jovens para atuar nas ações missionárias da
região. A iniciativa foi tão impactante que, algum tempo depois, a liderança
adventista mundial criou o ministério dos jovens, e Kern foi nomeado para
dirigi-lo.
Ele convocou uma convenção no mesmo ano para escolher um título
oficial. O nome escolhido foi Sociedade de Jovens Missionários Voluntários
Adventistas, que se tornou conhecido por MV (Missionários Voluntários) e, mais
tarde, como Ministério jovem. A convenção também estabeleceu três grandes
alvos: desenvolver a vida devocional, o esforço missionário e as atividades
educacionais. Ele inaugurou o curso de leitura dos Missionários Voluntários,
criou a semana jovem anual, além de criar um plano sistemático de leitura da
Bíblia, o Ano Bíblico.
Com o êxito nos projetos de Kern com a sociedade de jovens, a liderança
mundial pediu que ele adaptasse essas atividades para os mais novos, surgindo
então os Missionários Voluntários Juvenis.
Em 1930, Kern chegou ao final de sua carreira e relatou aos delegados da
assembleia da Associação geral que os Missionários Voluntários tinham sido
responsáveis por 30 por cento de toda a atividade missionária da igreja no
ano. Kern foi o principal responsável pelos primeiros passos do Ministério
Jovem e do Clube de Desbravadores. Desde então, os jovens têm demonstrado
grande empenho missionário. Envolva-se com este ministério que tem sido
uma bênção para milhares de juvenis. “Que todos os jovens tementes a Deus
se cinjam da armadura divina e avancem para a frente de batalha” (Ellen White,
Filhas de Deus, p. 97)

ORIENTAÇÕES
O programa 10 HORAS COM DEUS será bem dinâmico! Segue sugestão
de horários e atividades. Os clubes de desbravadores participarão das
10 HORAS COM DEUS no Camporee On-line. Participe das atividades, tire
uma foto e marque #10HORASANPa no Facebook. No Instagram, marque
Adventistas Norte Pará e sua foto irá para o Stories. Compartilhe no grupo
da igreja e dos clubes de Desbravadores e Aventureiros. Vamos juntos,
vamos com todos!

10 HORAS COM DEUS • PROGRAMAÇÃO
Sexta, 18 setembro
Culto do pôr do sol em família. Seja criativo, convide uma família.

Sábado, 19 setembro (manhã)
6h • Culto On-line com pastor Gilson Brito e Arautos do Rei
Escola Sabatina e culto na congregação local.

Sábado, 19 setembro (tarde)
15h • Bate-papo em família.
16h • Visita virtual ou presencial aos membros afastados,
idosos ou doentes.
18h • Pôr do sol (congregação local ou família).
Materiais: com seu pastor, ou no site discipuladorqs1.com

MÚSICA TEMA PÔR DO SOL:
DESCANSO PARA O CORAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=LaF4pWd5ris

MÚSICA TEMA 10 HORAS COM DEUS:
TRANSBORDANDO EM AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=-dlxq7M88jE

bate-papo
Orientações:
Os itens 1 a 3 devem ser realizados de modo individual. Os itens 4 e 5
devem ser realizados em duplas ou trios.
1. Leia os textos bíblicos.
2. Utilize uma folha de papel ou os espaços abaixo para escrever uma
lição de cada texto.
3. Ore pedindo que Deus o ajude a seguir a orientação do texto bíblico.
4. Compartilhe o que você aprendeu.
5. Orem juntos.

Mateus 28:19-20

Mateus 24:14

