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Visão
 
“Ó eterno, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos nossa esperança; o nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em Ti.” Isaías 26:8. 

O ministério jovem existe para glorificar a Deus e para divulgar a Sua Palavra aos jovens entre 18 e 30 anos, discipular e capacitar jovens a viver de forma relevante e compatível com a Palavra de Deus. 

Um Ministério Jovem saudável é aquele que ensina o prazer de ter uma vida devocional de leitura da Bíblia, oração e comunhão com Deus e com o próximo. 

Nossa crença:
- Acreditamos que Deus fará maravilhas em nossas vidas. 
- Acreditamos que seremos instrumentos de Deus nesse mundo que tem sede dEle.
- Acreditamos que, para a Glória dEle, muitas pessoas serão transformadas e entregarão sua vida a Ele.  

Estamos rompendo em fé, pedindo a Deus que, através de sua misericórdia, use-nos para falar do Seu amor às pessoas que ainda não conhecem a Jesus e para mostrar Cristo por meio do nosso estilo de vida.

Por que investir na juventude?

Um grande desafio da igreja contemporânea tem sido trabalhar com jovens. 

O número de igrejas que não têm nenhum investimento na área jovem é assustador. 

Durante a realização da Convenção Batista Brasileira de 2007, na cidade de Florianópolis, conversei com pastores que indagavam: O que está acontecendo com os jovens? Por que os jovens não se interessam por Deus? Os comentários foram os mais variados. Determinado pastor disse que já havia desistido de ter um ministério jovem e afirmou que a juventude, hoje, não está interessada em vida cristã. 

Está claro que o problema não está relacionado aos jovens e, sim, à liderança das igrejas, que não têm a menor idéia do que significa ser jovem na atualidade. Tenho constatado que muitos pastores não estão investindo tempo para ministrar aos jovens, não formam líderes para este segmento da igreja e, a bem da verdade, parecem ter medo de entrar no universo jovem. Frente a essa realidade, o que sobra para os jovens são alfinetadas, críticas ao seu modo de vestir, aos piercings, às tatuagens e a outros hábitos da juventude. 

A igreja precisa se posicionar com relação a tudo isso, só que deve também olhar para a juventude como ela merece ser olhada - investindo tempo, recursos e  ensinando a amar a Deus.  

Os jovens cristãos precisam de um grupo de relacionamento saudável, o que os ajude no fortalecimento de sua fé. Os acampamentos, as células (grupos pequenos), os passeios, os congressos, os cultos e outros encontros promovidos pela igreja podem fazer toda a diferença na vida de um jovem de qualquer faixa etária, mas, quando direcionamos os ministérios respeitando as diferenças, as necessidades e as experiências de cada faixa etária, o resultado é abençoador. 

Em uma igreja que possui ministérios fortes nas áreas de juventude (pré-adolescentes/ juniores de 7 a 12 anos, adolescentes 13 a 17 anos, jovens de 18 a 25 anos e de jovens adultos acima de 26 anos), crescimento com qualidade está garantido. 

Os foros, onde assuntos próprios dos jovens, são tratados especifica e diretamente, preparam a juventude para enfrentar a sociedade corrupta na qual eles vivem. Uma juventude saudável é fundamentada na Palavra de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma dificuldade de viver sua fé com convicção e paixão podem transformar e impactar a sociedade em que vivem e o mundo como um todo. Como igreja precisamos nos preocupar com ministérios específicos da mesma forma como nos preocuparmos com o culto. Vale à pena investir em jovens e creio que eles estão interessados em amar e servir a Cristo e sua igreja, cabe à igreja mostrar como. 

Uma realidade a ser mudada

Existem igrejas que estão desprovidas de jovens em seus cultos e outras que possuem um ministério denominado de jovens, mas que na realidade é um ministério com adolescentes. Esse ministério é fundamental, mas atende apenas aos anseios dos adolescentes. Quando o jovem alcança a maior idade, passa para uma nova etapa de vida e enfrenta novos desafios, tais como o ingresso na faculdade, onde ele será exposto a uma vida de promiscuidade, jamais vivenciada antes pela maioria deles. 

Um jovem certa vez me disse: “Na minha sala tem duas colegas que são garotas de programas, elas se prostituem para pagar a faculdade. Têm três jovens que se denominam lésbicas, dois colegas são gays assumidos e dos que sobraram, a maioria tem envolvimento com drogas, freqüentam barzinhos e são liberais com relação ao sexo antes do casamento”. 

Nossos jovens, que cresceram na vida da igreja, vão sentar em uma carteira ao lado. Isso me lembra o que Jesus falou a João em sua carta à igreja de Pérgamo: “Vocês estão habitando no acampamento de Satanás”. Quando analisamos o comportamento dos jovens, tememos o futuro. Investimentos da igreja na vida dos jovens não podem ser negligenciados. 

A igreja é a guardiã dos valores cristãos. A igreja precisa exercer influência na vida dos jovens para que seus valores sejam reais, fruto de perseverança e fundamentados na Bíblia. 

O papel do ministério jovem é apoiar o jovem no crescimento e amadurecimento da vida cristã. O ministério jovem não é mais importante do que nenhum outro ministério, e sim, tão importante quanto. 

Igrejas que têm condição de ter um ministro de jovens de tempo integral não podem abrir mão de tê-lo. Quando a igreja ainda não possui essa condição, ela tem que investir em líderes que abracem a causa jovem com responsabilidade. Um ministério jovem saudável é aquele que possui líderes envolvidos e treinados, espaço adequado onde o encontro deles seja preservado e respeitado.

Lembro-me que, há alguns anos atrás, quando eu era o presidente do grupo de jovens em minha igreja, raramente tínhamos um espaço nobre para realizar nossos eventos, pois havia tantas atividades, que na concepção da igreja eram mais importantes, que muitas vezes era cancelado o encontro dos jovens ou uma residência era negociada de última hora. Com certeza,  um lugar planejado não era a preocupação da liderança. Exatamente o que acontece hoje em muitas igrejas. Tudo que não semeamos hoje, não colheremos amanhã. Quando o investimento na juventude é zero, o que podemos esperar em termos de resultados?  

Líder de Jovens

O líder de jovens precisa saber o que eles pensam sobre eles mesmos, família, futuro, política, namoro, sexo, profissão, finanças, Bíblia, igreja. Isso só é possível se relacionando com eles, aconselhamento pessoal, leitura sobre seus interesses e necessidades e também relembrando as experiências vividas em nossa própria juventude. Relembrar nossos medos, sonhos e outros anseios pode nos ensinar a conviver melhor e mais com os jovens.

O líder de juventude precisa saber o que os jovens querem ou precisam

Normas claras, transparência, aconselhamento, educação sexual séria (abstinência), aprender a dizer não, obstrução no divórcio, incentivo ao trabalho como voluntários, investimento em sua vida e em seu futuro: esses devem ser princípios observados pelo líder dos jovens. 

O jovem brasileiro vive sobre o pano de fundo da incerteza, insegurança, o país está mergulhado em corrupção e não há muitos bons exemplos a serem seguidos. Em muitos casos, nem mesmo dentro de casa. A igreja do Senhor Jesus pode e deve fazer diferença na vida da juventude. 

Um líder de jovens precisa estar ligado nos gostos e hábitos da juventude contemporânea: que músicas eles estão ouvindo? Que livros estão lendo? Quais ambientes estão freqüentando? Em que companhia estão andando? O que estão usando? 

Os jovens ouvem músicas variadas, freqüentam cinemas, praticam esportes de alto risco como skate, bicicross (BMX), rapel... normalmente analisamos comportamento dos jovens com padrões pré-estabelecidos e esta geração não está presa a gêneros. Há  jovens que gostam de rock e sertanejo, futebol e dança. Nada é tão eclético quanto a juventude. 

O que é um ministério jovem saudável?

Jovens motivados – têm que ser em maior número. 
Objetivos claros – O que fazemos, como dirigimos e onde queremos chegar? 
Programas contextualizados – O que fazer com os jovens para alcançarmos os objetivos? 
Relacionamentos – “Panela sem tampa”. Encontros, como manter com segurança. 
Contexto cultural/social – Compreendendo a cultura local de onde queremos trabalhar e alcançar pessoas. 
Lideranças – Como escolher e investir em líderes potenciais. 

A maior dificuldade desta geração é ter compromisso e responsabilidade

Eles só se comprometem com “coisas” que tenham valor emocional agregado. Quem tem um ministério saudável obtém alto grau de compromisso.

Uma liderança capacitada

A liderança é sem duvida o segredo de um ministério produtivo.
Tenho observado em alguns ministérios que adultos desenvolvem um ministério para jovens. Minha experiência é de que uma liderança 100% jovem tendo adultos somente como apoio em tarefas especificas, tais como conselheiro de casais de namorados, acampamento e viagens (quando necessário) produz melhor resultado.

Necessidades no líder

Caráter. 
Influenciador. 
Responsabilidade. 
Paixão. 
Comprometido com Deus. 

Caminhando juntos

Discuta com eles seus planos. 
Crie sonhos em conjunto. 
Compartilhe com eles suas principais preocupações. 
Estabeleça regras e limites. 
 
O marketing pode abençoar seu ministério

Uma boa equipe de comunicação pode fazer muita diferença. Utilizar a tecnologia para divulgação de eventos, temas dos próximos encontros, campanhas em andamento...  
Propaganda - Banners, folders, flay eletronico, camisetas. 
Endomarketing – todos podem divulgar a missão. 
Telemarketing – Torpedo e ligações telefônicas são excelentes estratégias . 
Brindes – Tenha coisas para sortear, presentear, jogar de avanço, etc. 
Jingle – Escolha canções que representam sua visão e faça dela o jingle. 
Slogan – uma campanha é o ideal para escolher, semestral ou anual.. 
 
Respeitando as faixas etárias

Quando colocamos juntos jovens de várias gerações em um mesmo ministério, compartilhando dos mesmos cultos, eventos, acampamentos a tendência é não tratar de forma específica das necessidades características de cada grupo. Jovens e adolescentes juntos, normalmente representa ter jovens em um programa de adolescentes ou ter adolescentes em um programa de jovens. Muitos programas podem acontecer em conjunto, mas o ministério específico sempre cresce com maior facilidade. E para cada grupo as estratégias precisam ser diferentes (não existe receita pronta). 

Pré-adolescentes  9 a 12
Adolescentes      13 a 17
Jovens                 18 a 25
Jovens adultos     26 a 30
Jovens casados

Jovens profissionais

Muitos jovens estão deixando de casar. Esta tendência vem crescendo em nossa sociedade e este grupo é cada vez maior, muitos são freqüentadores de igrejas e vivem vidas escravas do pecado. 

Qual  a característica do jovem profissional?
 
Graduado 
Vida profissional definida (independência) 
Disponibilidade de tempo (não constituiu família) 
Grupo de relacionamento (normalmente numeroso) 
Definição de dons 
 
Estratégias de crescimento e desenvolvimento

Células 
Discipulados 
Campanhas (JOB +1) 
Acampamentos 
Projetos (“Água da Vida”, “Vejo Mãos”) 
Viagens missionárias 
Intercâmbio missionário 
Coro jovem (viagens, amizade) 
Teatro 
	Ministério de Dança 
 
A principal estratégia de crescimento é uma liderança expandida e capacitada.

Outras estratégias para crescimento numérico e espiritual: 

	Célula Jovem

Panela sem tampa. 
Grupo de afinidade (hobby, curso, profissão) 
Faixa etária (células babyjob, vips, Jop) 
Dias e horários (definição por necessidade) 
Estrutura dinâmica: (cordenador, supervisores, líderes, vice-líderes.) 
Roteiro que promova comunhão.
 
Jovens servindo na igreja

Todos os ministérios da igreja são possibilidades de servir para os jovens. A juventude é um grande celeiro para a igreja como todo, que podem atuar em áreas como:
	Patrimônio 

Finanças 
Comunicação 
Vídeo 
Gerência de culto 
Grupo de Trabalho de Arquitetura 
Jurídico 
Planejamento estratégico 
Adolescentes 
Crianças 
Ação Social 
Missões 
Secretaria 
Recepção 
Administração 

Parcerias são sempre bem vindas em qualquer ministério.

Foram muitas as parcerias que firmei em quatro anos de ministério jovem na Igreja Batista do Bacacheri (Curitiba – Paraná): 

Missões:  Geame, CCi, PMI, Jocum, M3, TX Brasil, JMM, 180º, Palavra da Vida, MPC, Teen Street, Movimentos Atos, Jubepar, Jubig, Jubacap... 

Outras igrejas: acampamentos, eventos jovens, intercâmbios, viagens missionárias... 

Escolas: campanhas preventivas, teatros, amigos da escola e projetos de apoio a comunidade local.

Jovens acima de 26 anos

Um ministério muito necessário em nossa sociedade é o ministério de jovens adultos. O número de jovens acima de 26 anos e solteiros é cada vez maior no Brasil. Eles, em sua maioria, estão formados, alguns até pós-graduados, profissionalmente definidos, mas a necessidade de grupo específicos é a mesma dos mais jovens. Eles sofrem uma pressão ainda maior da sociedade. Esta faixa etária, na sua maioria, possui vida sexual ativa mesmo quando não tem namorado fixo (pois namoro sem sexo não existe na concepção da sociedade em que vivemos). 

Campanhas Internas que Desafiam os Jovens:

Juventude +1 – Os jovens serão desafiados a investir na vida de um amigo que ainda não teve uma experiência com Deus ou um contato com a igreja. Através dos eventos como torcida de Cristo, trilhas ecológicas, festas e shows que ocorrerão conforme já planejado e agendado, o +1 (amigo em que se está investindo) já estará familiarizado com o grupo da igreja, com isso seu preconceito (existente na maioria das vezes) já terá mudado. E principalmente, seu estilo de vida estará em transformação, crescendo com os objetivos propostos pelo ministério de jovens. 

Estratégias do Job +1
+1 Bíblia – Campanha de doação de Bíblias aos amigos. 

Semana quatro leis (quatro evangelizados) - O jovem é treinado e motivado a, naquela semana, evangelizar 4 jovens. Esta campanha leva o jovem a perceber quando ele não evangeliza. 

FreeDom – O nome surgiu da necessidade de usar nossos dons para a glória de Deus. Nós, em Deus, temos a liberdade de usarmos tudo que Ele nos dá. Em Cristo nós somos libertos. “Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há Espírito do Senhor há liberdade”. 2Co3: 17. É realizado um grande culto explorando as diversas formas de louvor a Deus, utilizando o street dance, teatro, coreografia, músicas voltadas para o público jovem, neste evento a mensagem evangelística é acompanhada de testemunhos de jovens transformados pelo poder de Deus.  

Campanhas já existentes que abençoam em eventos do ministério jovem de sua igreja. www.jubepar.com.br 
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 “A vida não é droga” é uma campanha de prevenção ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Esta campanha tem sido aplicada em escolas, faculdades, nas grandes ruas da cidade e calçadões. A proposta é levar para a juventude uma vida longe das drogas e baseada nos princípios bíblicos. 
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O “Doe Vida” é um projeto que visa conscientizar o jovem que missão é antes de tudo imitar a Jesus no amor ao próximo, fomentando e criando trabalhos que visem atender às necessidades do ser humano de forma integral (espiritual, física, social e emocional). É mostrar que a opção de seguir a Jesus deve necessariamente implicar num envolvimento direto com tudo e com todos ao nosso redor. Em tomar partido. Transformar. Em lutar por Justiça. Incomodar. Enfim, ser Sal, mostrando o Evangelho em sua integralidade. Você acredita nisso? 
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 “Quem Ama Espera” é uma campanha mundial pela pureza sexual dos jovens e adolescentes, surgida nos Estados Unidos em abril de 1993. Milhares de jovens assinaram um cartão assumindo o compromisso de se manterem sexualmente puros, até o casamento. 

Conselhos para reflexão de líderes de juventude

Não tenha medo de ser avaliado. Jovens são muito sinceros. 
Ande cercado de “críticos” inteligentes e não murmuradores. 
	Seja contextualizado em suas ministrações.
Leia artigos e pesquisas sobre jovens e seus comportamentos. 
Parceria com líderes de sua cidade e denominação faz muita diferença. 
Inove sempre que for necessário, seja sensível à mudanças estruturais. 
Seja flexível, Jovem tem muita coisa a ensinar. 
Nunca pense que já aprendeu tudo, isso nunca vai acontecer. 
O novo nem sempre é profano, o jovem gosta do novo. 
Não lute contra carne nem sangue, existe batalha. 
Ore muito antes de decisões importantes. 
Seja fortalecido no SENHOR e na força do SEU poder.

