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QUATRO ÊNFASES J.A. ESPECIAIS 
 
Todos os programas e projetos do Clube de Jovens devem ser cuidadosamente avaliados, visando 
abarcar quatro áreas de ação para que possam atender ao jovem como um todo: instrução, adoração, 
comunhão e serviço. Esses módulos foram estabelecidos para que a liderança do Clube de Jovens e sua 
equipe não corram o risco de perder o rumo, mas para que possam alcançar nosso objetivo central que 
é “Salvar do pecado e guiar no serviço”. Qualquer atividade que não leve em consideração esses 
módulos corre o risco de absorver tempo, recursos e idéias e não alcançar a efi ciência desejada. Não 
estamos em tempo de desperdiçar energia. 
 
 

1. INSTRUÇÃO  
Base bíblica – Efésios 4:13 
 
É o agente básico para produzir mudança de comportamento. 
 
Nenhum programa do Clube de Jovens deve ser realizado sem visar à instrução de seus participantes, 
buscando levá-los às melhores escolhas e caminhos para a vida, tanto espiritual como social. A ênfase 
na instrução também deve ser direcionada às atividades dos jovens em favor da comunidade. Nesse 
módulo está a base intelectual do Clube de Jovens. 
 
 

2. ADORAÇÃO  
Base bíblica – Apocalipse 4:11; 5:9-10, 12-14. 
 
É a oportunidade de aproximação com Deus para o fortalecimento da fé, da devoção e do testemunho. 
É a ênfase espiritual do Ministério Jovem. Uma atividade de jovens sem base espiritual é como uma 
árvore sem raiz. Perde o sentido e o objetivo. 
 
 

3. COMUNHÃO 
Base bíblica – João 17:21, 23; Atos 2:44-47. 
 
A ênfase na comunhão envolve a integração e o companheirismo com Deus e com os outros. A 
comunhão entre os jovens fortalece a amizade e por isso deve ser usada como atrativo e ponte, 
levando-os ao envolvimento com os outros módulos. Nesse módulo se destacam as bases social e física 
do Clube de Jovens. 
 
 

4. SERVIÇO  
Base bíblica – Efésios 2:10; Gálatas 6:10 
 
Esse é o módulo que leva os jovens na direção do seu semelhante. 
 
É a religião prática. O serviço comunitário é uma das grandes formas de envolvimento do jovem, tendo 
em vista a aceitação, estímulo e reconhecimento que a sociedade oferece àqueles que o realizam. 
 
Além da visão comunitária, esse módulo envolve o serviço evangelístico, pois nossa missão é servir à 
comunidade, como um meio de levá-la a Cristo. É o Clube de Jovens em 
movimento, utilizando todas as faculdades, físicas, mentais, espirituais e 
sociais a serviço do Senhor. 
 
 
Fonte: “Clube de Jovens — Voe mais alto!”, páginas 9 e 10 
Fonte: http://www.ja.org.br 

 
 
 


