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QUEM SÃO OS JOVENS ADVENTISTAS 
  
  
Somos pessoas que, como você, cremos sinceramente que a vida é maravilhosa e que vale a pena 
vivê-la; que queremos crer e lutarmos para crer, apesar de tudo o que vemos e apesar de vivermos 
em um mundo em que é difícil encontrar nosso lugar. Cada dia enfrentamos a luta de viver 
autenticamente, de seguir confiando e de seguir esperando. 
 
E apesar de tudo, ainda que outros critiquem, desejamos seguir crendo na paz, na justiça e no amor. 
Crendo, apesar de sabermos que estes valores estão quase perdidos na sociedade em que vivemos. 
 
Somos pessoas que cremos porque temos depositada nossa fé em Deus, o Doador das coisas mais 
maravilhosas que passamos na vida. Temos a esperança que não é um otimismo ingênuo, nem uma 
crença ilusória em um futuro paradisíaco que anestesia as dores do presente. 
 
A esperança que Deus põe em nosso coração é realista. Não desconhece as angústias e os sofrimentos 
de hoje, porém, tem fé no amanhã, apesar do que nos ocorra.  
 
Baseados nas promessas de Deus, olhamos para o futuro confiantemente porque cremos no segundo 
advento de Cristo e esperamos que logo seja realidade Sua promessa de restaurar uma sociedade mais 
justa, baseada no amor. 
 
Por isso descansamos na bondade do Senhor e na fé de que fará melhor a nossa vida. Essa esperança 
depositada no Doador mais do que na promessa é o que dá sentido à vida. 
 
Na realidade, esse modo de seguir a vida é que nutrimos pela Palavra de Deus. A Bíblia é o livro que 
dá orientação e significado à nossa existência, que alimenta nossos sonhos, que nos fortalece quando 
caímos. 
 
Nós os Jovens Adventistas, cremos que, para enfrentar as desilusões, os fracassos ou as crises que 
pode vir, a Bíblia é um amparo e fortaleza. Ela é uma fonte de poder e alegria, de consolo e esperança, 
porque apresenta o testemunho de jovens como nós, como você, que, apesar de sermos pecadores, 
encontramos em Deus o amor necessário para viver.  
 
A Bíblia Sagrada nos fala de um Modelo humano, tão humano como nós, e que foi tão tentado como 
qualquer homem - Jesus Cristo; nEle há vitória. Aleluia! 
 
Assim seguimos crendo na vida. E por isso queremos compartilhar nossa fé com você. Porque, acima 
de tudo e de qualquer coisa, só o Senhor é Deus, e Jesus Cristo Se manifestou para desfazer as obras 
de Satanás (I S. João 3:8), propiciando com Seu precioso sangue carmesim a paz, a felicidade e a vida 
eterna aos que crêem em Seu nome e fazem a Sua vontade. 
 
Lembre-se: os Jovens Adventistas do 7º Dia amam você! 
 
 
Fonte: Folheto Quem São os Jovens Adventistas? 
 
 

  

 


