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1993: Ano do Evangelismo Jovem
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m agosto de 1992. aproximadamente 600 líderes adventistas do sétimo dia e representantes
dos jovens de todas as partes do
mundo, encontraram-se em Praga,
Checoslováquia, para preparar um
programa de evangelismo global,
para 1993. Durante uma semana
eles oraram juntos, estudaram e pediram a direção do Espírito Santo,
enquanto se preparavam para liderar mais de 400.000 dos seus amigos jovens a Cristo até 31 de dezembrode 1993.
Um fator-chave nesta estratégia
global é o evangelismo centralizado
em colégios e universidades públicas. Seguindo o mandato de Jesus.
os estudantes adventistas. professores e empregados destes centros de
ensino verão a si mesmos como
embaixadores de Deus aos seus estudantes e colegas.
Aqueles que estiveram presentes
em Praga, concordaram em promover a organização de associações
dos estudantes adventistas onde for
possível, com o apoio dos líderes da
associação ou missão locais. bem
como o apoio das congregações
próximas.
A Comissão de Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas
(CAUPA) preparou um útil Manual sobre Ministério Adventista
em Campus de Universidade PÚblica. Ele contém muitas idéias
sobre como organizar e conduzir
um dinâmico programa em colégios
e universidades seculares; também
provê uma bibliografia de recursos
para este ministério. Para obter
uma copia, entre em contato com os
representantes da CAUPA em sua
divisão (relacionados na página 2
deste número). ou envie um cheque
de US$7,00 para Dialogue Handbook: 1250 I Old Columbia Pike;

Silver Spring. MO 20904-6600;
E.U.A.
Uma vez que estas associações
sejam organizadas, seus membros
estudarão as necessidades sociais e
espirituais daqueles a seu redor. e
organizarão um programa para satisfazer tais necessidades. Se você
estiver interessado em participar
deste tipo de ministério, pense tanto
nos estudantes vivendo em residências universitárias bem como naqueles vivendo fora do campus e
procure o envolvimento de professores adventistas e profissionais em
sua área.
Relacionadas abaixo estão algumas atividades e projetos que têm
sido. no passado, usados por associações de estudantes adventistas.
Eles são apresentados aqui como
sugestões para estimular a criatividade de cada associação estudantil
na medida em que elas planejam sua
estratégia.
Programas de serviço oferecidos para aliviar específicas necessidades físicas no e ao redor do
campus:
• Seminários sobre como deixar
de fumar
• Seminários sobre redução de
peso
• Clínica de estresse
• Classes de nutrição
• Seminário sobre adequação física e viver saudável
• Sexo em uma sociedade ameaçada pela AIOS
• Vida livre das drogas
Classes de estudos bíblicos planejadas para envolver outros cristãos e pessoas que estejam curiosas
acerca da Bíblia.
• Seminários sobre Daniel e
Apocalipse
• Lições Encontro com a Vida
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• Discussões centralizadas em
um livro da Bíblia
• Filmes. vídeos ou programa de
si ides tratando com temas bíblicos,
seguidos de discussão
Reuniões públicas conduzidas
para oferecer um programa e estabeler amizades:
• Oradores trazidos ao campus
para falar sobre tópicos que coincidam com temas de ênfase evangelística; por exemplo: "A historicidade de Jesus," "a história da
Criação."
• Concertos musicais por artistas ou grupos de estudantes cristãos.
• Série de filme ou vídeo cristãos
seguidos de discussão.
Publicações, folhetos, livretos,
revistas ou livros podem ser usados
para informar, educar e despertar
interesse em temas espirituais:
• Distribuição pessoal
• Estandecom folhetos no centro
estudantil. refeitório. saguão de entrada em dormitórios, e outros lugares públicos permitidos no campus
• Venda de revistas adventistas
ou livros, com o apoio do diretorde
colportagem local
Seria vantajoso, quando a associação de estudante for organizada,
convidar os diretores de jovens. de
saúde e publicações da associação
ou missão para encontrarem-se com
o grupo e prover orientação e materiais de evangelismo.
Que Deus conceda a cada associação estudantil a visão, coragem e
dedicação para dar um poderoso
testemunho por Jesus no campus.
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