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LÍDER JOVEM 
 

CARTÃO DE LÍDER JOVEM 
 

Requisitos 
 
Seção I – Você e Seu Crescimento 
Espiritual 
 
1. Enriquecer sua vida devocional através de: 
a. Leitura dos quatro livros da Bíblia (versão 
moderna), sendo um histórico, um poético, 
um profético e um evangelho. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
b. Leitura do livro “Caminho  a Cristo”. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
c. Leitura do Livro “Mensagens aos Jovens”. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
2. Participar de uma dinâmica de grupo sobre 
dois dos seguintes temas, pelo menos: 
a. (   ) Música 
b. (   ) Modéstia Cristã 
c. (   ) Saúde e Temperança 
d. (   ) Televisão e cinema 
e. (   ) Namoro e casamento 
f.  (   ) Recreação e diversões 
g. (   ) Escolha da profissão 
h. (   ) Uso da Internet 
i.  (   ) AIDS 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
3. Completar a leitura do livro “Nossa 
Herança” e apresentar um resumo de três 
páginas sobre os principais eventos da história 
da igreja na Divisão Sul Americana. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
 

 
4. Completar um curso bíblico com 14 lições 
doutrinárias, pelo menos. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
5. Escolher uma doutrina da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia e apresentar um relatório 
escrito sobre a mesma. O relatório deve 
contemplar os assuntos: 
• Cristo como o centro da mesma. 
• De que forma ela afeta sua vida. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
6. Demonstrar o crescimento em sua liderança 
e técnicas de ensino completando um dos 
seguintes itens: 
a. ( ) Preparar um esboço detalhado de dois 
Cultos J.A. 
b. ( ) Preparar um esboço detalhado de um 
acampamento de  final de semana. 
c. ( ) Preparar um esboço detalhado de dois 
programas de adoração. 
d. ( ) Preparar dois programas de Escola 
Sabatina para um dos seguintes grupos: 
• Juvenis 
• Adolescentes 
• Jovens 
f. (   ) Preparar um esboço detalhado de uma 
excursão ou piquenique. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
7. Ajudar na preparação e apresentação de 
alguma atividade que seja parte de um evento 
de sua Associação/Missão: 
• Congresso 
• Convenção de liderança 
• Campori de Jovens / Acamp. Jovem 
• Acampamento 
• Olimpíada 
• Outros 
 
Atividade:_____________________________ 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
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Seção II – Você e a Igreja 
 
1. Servir como membro, ou participar, de 
duas das seguintes comissões em sua igreja, 
região ou Associação/Missão, por um período 
de seis meses consecutivos. 
a. (   ) Comissão da Igreja 
b. (   ) Comissão executiva do Ministério 
Jovem 
c. (   ) Comissão da Escola Sabatina de Jovens 
d. (   ) Comissão de Ministério Pessoal 
e. (   ) Comissão da ADRA 
f. (   ) Comissão de Anciãos 
g. (   ) Comissão de Diáconos 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
2. Participar do planejamento e execução de 
pelo menos dois eventos, coordenados pela 
comissão da qual participa. 
 
Evento I 
_____________________________________ 
 
Evento  II 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 

Seção III – Você e a 
Sociedade J.A 
 
1. Participar de um seminário sobre de 10 
horas para Líderes de Jovens. Este seminário 
deverá ser realizado pela sua 
Associação/Missão. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
2. Completar a leitura do livro do Clube do 
livro J.A., do ano em curso. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
3. Participar de planejamento e execução de 
uma atividade recreativa com sua sociedade 
de jovens. 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
 
 

Seção IV – Você e a Missão 
da Igreja 
 
1. Participar em uma das seguintes 
atividades: 
a. (    ) Projeto Prisma 
b. (  ) Organizar e pregar  durante oito noites, 
ao menos, em uma campanha evangelística. 
c. (    ) Coordenar a realização de um projeto 
comunitário envolvendo quatro (ou mais) 
atividades em alguma das seguintes áreas: 
- Saúde 
- Família 
- Educação 
 
Data: ____/____/________  
 
Assinatura ____________________________ 
  
 

Avaliação 
 
Todos os candidatos à investidura de líder JA 
deverão completar satisfatoriamente cada um 
dos requisitos. A conclusão de cata item 
deverá ser avaliada pelo coordenador regional 
JA ou por um Pastor ordenado, que por sua 
vez solicitará ao departamento JA da 
Associação/Missão a autorização para a 
investidura. 
 
Coordenador JA Regional: 
________________________________ 
 
Data: ____/____/________  
Assinatura ____________________________ 
Pastor Distrital: ________________________ 
 
Data: ____/____/________  
Assinatura ____________________________ 
Departamental JA: _____________________ 
 
Data: ____/____/________  
Assinatura ____________________________ 

 
 

 
 


