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ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO  
 
O objetivo destas atividades é ajudar os jovens a desenvolver seu potencial, visando principalmente o 
envolvimento nas atividades da igreja. 
 
Os jovens precisam ser despertados, orientados e envolvidos no apoio às diversas áreas e atividades 
desenvolvidas pela igreja local. Algumas sugestões: 
 

REQUISITOS DE LIDERANÇA JOVEM  
Ajudam a formar uma liderança jovem mais forte. O cartão de registro com os requisitos está 
disponível no Ministério Jovem de sua Associação ou Missão. 
 

HABILIDADES JA  
As 60 habilidades JA capacitam os jovens a enfrentar os desafios da vida, a desenvolver mais iniciativa 
e a buscar um permanente crescimento. 
 

MEDALHA DE DEDICAÇÃO  
Capacita os jovens para o serviço da igreja. Esse também é um compromisso do Clube de Jovens. O 
cartão de registro com os requisitos está disponível no Ministério Jovem de sua Associação ou Missão. 
 

CONHECENDO OS DEPARTAMENTOS DA IGREJA  
O Pastor, um Ancião ou diferentes líderes da igreja podem regularmente capacitar os jovens para 
compreender como funcionam os departamentos, as comissões e até mesmo tomar contato com as 
situações difíceis que a igreja enfrenta. 
 

CURSO DE ORATÓRIA  
Capacita os jovens a saber se expressar. É útil para ajudar tantoos mais expansivos quanto os mais 
tímidos, os mais preparados e os mais simples. Um seminário como esse poderá ajudar nas atividades 
do Clube e da igreja, na vida estudantil e profissional dos jovens. 
 

SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO MISSIONÁRIA  
O Clube pode apresentar aos jovens diferentes maneiras de cumprir a missão. Com isso pode ser 
ampliado o universo missionário, partindo de um tipo de trabalho para uma grande variedade, de 
acordo com as habilidades e dons espirituais de cada um. É sempre importante unir a teoria à prática. 
 

SEMINÁRIO DE LIDERANÇA  
Pode fortalecer o potencial de liderança de vários jovens e ainda estimular o crescimento dos demais. 
Como os jovens estão sendo formados para a igreja e também para o mercado de trabalho, é preciso 
iniciativa e potencial de liderança para uma contribuição mais efetiva em ambos os casos. 
 

SEMINÁRIO PARA COORDENADORES DE EQUIPES  
Devem ser realizados seminários, reuniões e atividades específicas para fortalecer o conhecimento, a 
capacidade, a motivação e o trabalho dos coordenadores das equipes. Na realidade, eles são os 
responsáveis pelo bom andamento do programa do Clube, e também são os que podem prestar a 
ajuda mais efetiva aos jovens. 
 
Fonte: www.ja.org.br 

 


