PARA SUA INFORMAÇAO

Motivados para as Missões
Dick Ba rron

E

Icschcgarnmà Andrews Uni versit y de <1'11[10, ônibus c aUlumó-

vcis-r:.tpazcs c moças cntusia!.ta'i.
vindos da Europa, América do Sul.
Canadá c E~tados Un idos. Vieram
para part ic ipar do prime iro congrc~~o
internacional de missões p<lra jovens

auvcnlislas- " Idc 91 ", realizado nos
úl timos d ias de dC:'.c mbro.
O congresso foi organizado p.. ra

in fo rmar os jovcns-cstc gmpo 1:1n
importante da n o~s a organizaçãoacerca dos programas que ii igreja
tcm para as mi1>~õcs. a fim de inspirar neles uma :lI ilUdc pos iti va ao ;lpclo de Deus para as missões, c pre paroí-

los para esse trabalho. O programa
apresentou excelemes oradores. ~c 
min:irios pr:íticos. expos içõcs infurmalivas e ofereceu uma excelente
oportunidade para camar. orou e fa 1.er novos arnigm. Muitas agênci;p,
mi ssion;írias apresentaram unI re latório de suas <II i vidades, enqll<llltll recrut,ir,lnl volullt :írios. Segundo os cu me ntários de 400 rapazes e moça>;
que :lss isti ra m _ o congresso at ing iu
seus objclivos_

Jovens Voluntario s e
a Missão Global

o

pr im e iro es tudante
miss io' .ário ad\'cntista foi
enviado em 1959. Desde então tem h;l vido um interesse
crescente no serviço voluntário entre os jovens.
Neste ano, mais de 400
jovens advenl istas respondcram ao 'lpelO de Deus paT<l
scrvir como mi ssionlírios em
outras d ivisõcs do mundo.
Um númcroainda maior está
pres tando serviço como vo lum:"irios em suas próprias
divisões. T odos deixaram
seus fa m ili"res. amigos. escola e trabalho para serv ir e

para testem unhar.
Por causa do te.~ t emunho dessc~
jovens voluntários. milhares de pe~ 
soas estão experimentando o amor
de Deus çad:1 ano. Como conseqüênc ia , muitas pessoas começam a viver
urna nova vid;1 em jc),us Cristo e se
fi liam ti f,llnilia mundial da Igreja
Advent ista .
Com o lanç:nncntoda MissãoG lohal , q ue se propõe alcançar todo (l
Ellumlo eom oe"ange lho, o Serviço d<l
Juventude ,\d" cn t i~ l a (SJ A). est,í rcerutando l1l oço~ e moçlls para pe netra rem novas ,ireas. Taisjovens estão
!-.cndo scleci onado.~ c treinados para
testcmun h:lrcm por Cristo.

Serviço da
Juventude Adve ntista

o

programa de SeT\'iço 'da Juven tude Advent ista ajuda os jovens :I
responder ils S Uil S vocações par:\ (l
serviço. Ao lornarell\ -SC voluntário:...
e les se tomam parte integra nte dc
uma d i ~tinta Ir..ld i ~·ão que comporta
Illil h are~ de advcnl i st il ~. o), q Uilis devotam seu tempo c energia para levar
avante a mi!-.siío de CrislO. Quando se
pergunt:l 11 um j ovem 4uais fOr..11ll o!-.
e fe itos de SUiI experiência. a maioria

Quem Pode se Inscrever?
Qualquer jovem adve ntista na fai -

--"".l~ '-""~""M:~~::-",:"-""":''''''''!1 xade 18:130:mose que j ,j foi

" tde 9 1" envotveu 400 jovens.

--30

responde .. , Eu nunea sere i o mesmo."
Na re<ll idade . depois de tcrminarseus
estudos em seus países. muitos eseo·
Ihem ir novamente para o utros continentes. desta vez C01l10 missionários
regu lares.
Uma vez que os volllnt:lrios dOI
SJA recebem suas tarefa s. eles assu·
mcm as despcs:l s de viOlgcrn até o 10eôll do trabalho. Em caso de viagens
além-mar.:I Con ferência Gcral presta-lhes assiSlênci:l na o btençiío dos
documentos necessários e reservas
de pas~age n s :íreas. Hospedagem. al irnemaçiío. um sal :írio me nsal e eobertura de seguro. siío geralmente pro vidos durante o período de scrv iço.
CIcia ano. a), divi~(i es mund iais
solicitam-nos \'olunt:írio!-. com habi lidadesespccíficas. Há sempre vagas
par:i c:mdidatos com qualificações
para o ensino. tmbalho técnico. SCT\'iços na :írea de saúde c evallgel iSlTlo. A
habilidade de falar o utra Iíngua ajuda.
mas niío é obrigatóri:1. A seçiío "Serviço da Juventude Adventist:l: Vagas
At uais" (abaixo). dar;\ a você uma
idéia do ti po de ta re fa s d isponíveis.

DIÁLOGO 3 - 199 1

bat izado pelo me nos há um
ano. pode se inscrever.
Se você at ualmente trabalha ou estuda numa faculdade não-ad vent ist:\ e tem interessccm tornar·sc um voluntário SJA. entre c m contato
com o {l irctor do Mi nistério
da Ig rej;\ da sua divi são.
Você pode achar o endereço
na ~cg unda página desta revista. Você receberá então
formu l:írios a serem preench idos e devolvidos. Suas
habil idades serão: .... sim avaliadas para que lima ta re ra

compatíve l com elas lhe seja designa-

d.. .
Se você cSl uda numa fac uldade

I

Ug;mdal : Uma moça para ensinar a
filha de um m i!->sion;írioelll Kampala.
Uganua : duração: 12 meses (o escri·
lório do SJA da A~soc i ação Geral vai
designa r a <lai a de início); profundos
conheci mentos da língua inglesa são
necessários: é ofe reci do: casa. comi·
da no lar de um mi ssioniírio. e uma
pCquC llil 1I1c:-.ada.
EAI)· T U IDivisão da Áfriça Ori enl al , Ull ião Tan zan iana J: Uma moça
ou filJla ~_ para em inar filhos de missi (l!1iírios: du r;lção : 12 meses: profundos cQllhet.:ÍlIIell tos do dinamarquês

a110 é necessário: casa e comida c uma

peque na mesada sfio ofe rceid:ls.
FEl) [Divi são do ExtTCmo Orien·
ou uni versidade adventista, dirija-se
teJ : Grande núme ro de jovens profesao escritório do capelão. e ele fom esores de ambos os sexos para o Japão,
ccr-Ihc-á o.~ [ormu l,irias. Seu nome
Coré ia, T" iwan e T:lÍlündia, para ensi nar o inglês corno segunda língu:l; a
Sef,! suj eil o <I um exa me de sc lcção
começar C111 junho c agosto; duração:
feito por uma corn issào composta de
de 9 a 12 meses; o inglês ê esse nei;l l:
est udant es c professores. Quando for
casa e com ida c UIllH pequena mesada
aprovado. você receberá um chamado c poder,! dec idi r se é o que esl ú
são oferec idas.
FED (D iv isilo do Extremo Orieninteressado cm faze r.
O congresso "[de 9 1" atra iu ma is
te): Um grande mímero de volulltárido.: 400 jovens motivados pelas misos para preencher uma variedade de
sões . Se você part ilha esse
vagas naS seguintes il has do
mesmo entusiasmo e ded icaarqu ipé lago GU:1m · Micronési:! : C:lrlOS, Chu uk , Ebcye, e
ção, responda ao chamado que
Deus lhe fa z hoje.
o u Iras. A maioria dos profes·
~o res das escolas advenli slas
lJid. Barra/) f (I COfllY/(-l/ad(w
destas ilhas é compost a de voo
1111111(/;(11 do programo SI'/"\';ço
IUlllários. Grande parle desses
do .flll '(· /II/ul/' Alh·/'lIIis/a . Além
vol untários sito estudantes do
disso. n !/a/mra COIIIO l',fpfl"ia.
segundo o u terceiro ano uni/i.\'1a da j l/l 'l'lIflll/C no f)('parra ver~ it,írio. e outros já fomla/m'//II! di' Mini.l/é,.;/) da Igreja , ('
dos; duraçilo : IU meses: o inr 1(llI/hhIlIllCmhr() da cOlllissão
glês é essenc ial: casa, com ida
da CAUPA.
c uma pequena Illesada são
oferec idas.
SERViÇO DA
MEU [Uniilo do Oriente
o congresso apresentou exposições informativas.
JUVENTUDE
Méd io l: QU:ltro r:lpazes qualiADVENTISTA
fi eados no ensino de segundo
sito ncces:-.;irios: passagc ns '.I1é o lograu, doi s rapazes para o ensino pricaI. casa e comida, e uma pequena
m ário e dois rapilzes treinados em
Vagas Aluais
mcsada são lamhém oferec idos.
manlllcnçito para a c idade de Helió·
A li.\"l(l que se sC~ lI e dará lima idéia
EUD- IU I Divi:-.ão Euro-AfricaniL
poli s 110 Eg ito. a cOllleçar e m setemdo iiI/O de \"(/gas cxi.wellle.t aflla/m el/ ·
Un iilo l1alian,l]: r-,·Ioça. enferme ira
bro 1992: dllraçflo: 9 meses; o inglês
fI' . A.I" .~i,~It1s 1/lI ("oll/eço de , ada [/ará·
(ou profi:-.são e{!uivalenle), especi é essencial: casa, comida e pequena
grafo i II(/i<"all/ (/ /IIIl/1e {I:m i IIg lés} da
al izada em tr:l1amCl110 de pessoas idomesada são oferec ida:-..
Dilúüo c da ljniüII qlle fi-:e/"{llll II
sa~; para ajuda r no eu idadoc na recreSAD [Div isflo Su l-A mericana J:
!,N/hlo.
ação de velhinhos: 12 Illc!->es de dllraDois rapazes para ensinar o alemão
çilo: completo çonllec imcnto do italiAwn I Rád io Mundial Adventista
como segunda llng lla 110 Brasil : du rana Ásia e lia Divisilo Interaçilo: 12 meses , a começar o
meritanal: C illco rapazes o u
mai s r:ípido p()~ s ív el: promoças pa ra preenchcr vagas
fundo eonhecim ento do aleC0 l110 programadores. engcmão é essenc ial : casu ecominheiros :1ss istelltes. secretáda cm casa de uma família
adve nt ista c uma pequena
rias 0 11 técn icos em r:ídio.
C isa c comida são providos.
lllesad:1 sito o ferec idas.
O ing lês é essenc ial, sendo o
SU D-C IU [Divi são Su lespanhol aprec iado noquc se
Asiálica, Uniilo Central Inrefere 11 Di visão lnteramc ridianal: Um rapaz espccialicana. A v:1ga d a COSIa Rica é
z:ldoc llllllcciinica; Puna, ín·
para 12 ll1 ese.~ c tem urgên·
dia: duração: 4 meses: a cocia. As vagas da Ásia par:!
meçar logo: para trabalhar e
Aga t. cm G uam, comcçam
e nsinar nU lll a Facu ldade Ad·
em j un ho 1992 e duram II
ve nt ist:!. depana mento <luto·
meses.
mobil 1St ico: o inglês é essenEAD-UG IDi v is:1o da
cia l: cas;l. comida e mesada
Participantes analisam opções de serv iço nas missões.
Ãfrica Oriental, Uni:1o do
são ofcrecid:ls.
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