LIDER JOVEM SENIOR
NOTAS:


O currículo do Líder Jovem Sênior deve ser concluído em no mínimo um ano e no máximo três anos.



Aqueles que completam o currículo do Líder Jovem Sênior devem fazê-lo sob a supervisão do Diretor do Ministério Jovem da Conferência / Missão ou seu pastor
designado ou Líder Qualificado do Ministério Jovem.



Os seminários devem ter pelo menos 60 minutos de duração. Todos os facilitadores do seminário devem ser aprovados pelo Diretor da Juventude da Conferência /
Missão ou seu representante.



Adultos.



Categoria

Assinatura

Data

Assinatura
_____________

Data
________

_____________

________

______________

________

_____________

________

Pré-requisitos
1. Ser membro baptizado regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
2. Tenha uma recomendação por escrito do conselho da Igreja local.
3. Ter pelo menos 16 anos de idade para iniciar o Currículo de Líder Jovem Sênior
4. Ser um membro ativo / apoiante de um Embaixador ou de Jovens Adultos.
5. Concluir os Seminários de 10 horas para os sêniores e estar envolvido por, no mínimo, um ano.
TU E DEUS

1. Faça o seguinte:
a. Descubra seu Dom espiritual fazendo o teste encontrado em youth.adventist org
b. Depois de estudar a Bíblia e os ensinamentos do Espírito de Profecia sobre os dons espirituais, escreva um breve resumo (250 palavras) ou registre
(5 minutos) de como seus dons podem ser usados com mais eficácia no Ministério jovem.
2. Leia ou ouça (www.egwwriti gs.org) o livro Caminho a Cristo e envie uma resposta (250 palavras) ou uma gravação (5 minutos), enfocando os
benefícios da leitura.

3. Complete o guia devocional Série de Encontros I, Cristo o Caminho, ou complete outro plano de leitura da Bíblia de um ano que cobre os quatro
Evangelhos.

_____________

________

_____________

________

____________

________

TU E TU

Assinatura

Data

1. Faça o seguinte:
a. Em vista de Colossenses 1:16, desenvolva sua própria visão de vida e missão
b. Identifique três papéis atuais em sua vida, pelo menos um dos quais seja de orientação espiritual, e apresente três metas ou objetivos para cada
um.

______________
______________

________
________

______________
______________
______________
______________

________
________
________
________

______________
______________
______________

________
________
________

_____________

________

3. Leia ou ouça (www.egwwriti gs.org) o livro Educação ou Mensagem aos Jovens de E. White.

______________

________

4. Demonstre suas habilidades de liderança fazendo duas das seguintes opções:
a. Desenvolva e conduza três sessões criativas de adoração para Embaixadores ou Jovens Adultos.
b. Participe de uma função de liderança com o grupo de Jovens da Igreja Local em um evento patrocinado pela Conferência / Missão.
c. Conduza embaixadores por meio de um módulo até a certificação

______________

________

4. Leia ou ouça (www.egwwriti gs.org) o livro Desejado de Todas as Nações.
5. Faça o seguinte:
a. Mantenha um diário devocional por no mínimo seis meses, resumindo o que você aprendeu em seu tempo devocional e delineando como você está
crescendo em sua fé.
b. Conclua o currículo de espiritualidade pessoal do Passos para o Discipulado.
c. Resuma, critique e avalie (500 palavras ou 10 minutos de gravação) a Semana de Oração do ano em curso. (Facebook:CG Youth ministries)
6. Prepare um formulário de ponto (ponto de bala) resumo (250 palavras) ou registro (5 minutos) em cada uma das 28 crenças fundamentais.

2. Ensine as seguintes honras:
a. Aptidão física
b. Nutrição
c. Liderança ao ar livre
d. Mordomia
e. Primeiros socorros (Certificado de Primeiros Socorros e Segurança da Cruz Vermelha ou equivalente)
f. Evangelismo de literatura
g. outras: _________________________________
_________________________________
_________________________________

d. Ser um embaixador, jovem adulto ou membro da equipe da Escola Sabatina por pelo menos um ano e comparecer a pelo menos 75% de todas as
reuniões da equipe
e. Seja um Evangelista de Literatura por no mínimo 60 horas em contato com o Departamento de Publicações da Conferência/ Missão Local.
5. Participe de um plano de aptidão física pessoal, completando um dos seguintes itens:
a. Os componentes físicos do Prêmio medalha de prata. Se você já possui a medalha de prata, passe para a medalha de ouro.

_____________

________

Assinatura

Data

______________

________

b. Um programa de condicionamento físico da faculdade.
c. Um programa de condicionamento físico pessoal baseado em um livro de condicionamento físico de sua escolha ou um programa de exercícios em
consulta com o Diretor do Ministério Jovem da Conferência / Missão ou o pastor designado / Líder do Ministério Jovem Qualificado.

TU E OS JOVENS

1. Diálogo em pequenos grupos (por 30 minutos em cada tópico) e envie um artigo de reação (1000 palavras) ou gravação (20 minutos) em 10 dos
seguintes tópicos:
a. Relacionamento da Igreja com o Governo
b. Música e Adoração
c. Sexo e romance
d. Cuidado com o meio ambiente
e. Namoro e casamento
f. Serviço e voluntariado
g. Ética
h. Saúde e temperança
i. Justiça social
j. Liberdade religiosa
k. Evangelismo Juvenil
eu. Violência e paz
m. Vestido cristão
n. Fofoca e palavrões
o. AIDS / Câncer
p. Recreação e diversão
q. Lésbica Gay Bissexual Transsexual (LGBT)

r. Desemprego e empreendedorismo
s. Preconceito e racismo / discriminação
t. Moralidade
u. Direitos humanos
v. Consumismo de dinheiro
w. outros: ______________________________
______________________________
______________________________
2. Preencha um artigo de pesquisa de duas páginas (500 palavras no mínimo) ou registro (10 minutos) sobre um programa de análise de
temperamento padrão e preencha o inventário de temperamento afiliado (Módulo 4, Embaixadores).
3. Participar de um treinamento de toda a União ou Conferência sobre planeamento de segurança e seguro.
TU E A IGREJA

1. Conheça e compreenda os 10 valores iCOR. http://icor.church
2. Aumente o seu conhecimento do Patrimônio da Igreja, completando duas das seguintes opções:
a. Ganhe o Prêmio de Patrimônio Adventista.
b. Leia um livro chamado A historia do MJ -The AY Story.
c. Escreva ou registre a história de uma igreja local em consulta com o Diretor do Ministério Jovem da Conferência / Missão ou Pastor Designado /
Líder do Ministério Jovem Qualificado.
3. Faça dois dos seguintes:
a. Ensine a lição da Escola Sabatina para um grupo de jovens seniores por um período mínimo de um trimestre dentro de um ano.
b. Participar plenamente das Iniciativas Juvenis da Igreja Global ou da Organização Superior (Dia Mundial da Juventude, Semana de Oração da
Juventude, Dia de Compromisso da Juventude, Sábado de Chegada ao Lar, etc.)
c. Envolva-se ou ofereça-se como voluntário em qualquer departamento da igreja local e participe do treinamento de liderança oferecido pela igreja
local / conferência.
d. De outros: _____________________________
_____________________________
_____________________________
4. Faça o seguinte:
a. Planeje e dirija / co-dirija um retiro de fim-de-semana da igreja ou da juventude no campus ou uma semana de Ênfase espiritual para os jovens.
Quando necessário, subdividir o grupo.
b. Planear e dirigir pelo menos duas atividades recreativas da Juventude Sênior, cobrindo um período total de pelo menos seis horas. Quando
necessário, subdividir o grupo.

______________

________

Assinatura
_______________
______________
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________
________

______________

________

______________

________

TU E A COMUNIDADE

1. Identifique 10 necessidades em sua comunidade
2. Desenvolva um plano sobre como ser relevante para a sua comunidade
3. Escolha qualquer um dos seguintes, esforçando-se para levar uma ou mais pessoas a Cristo:
a. Identifique um jovem que parou de frequentar a igreja e estabeleça um relacionamento com ele / ela
b. Prepare e execute o DMJ/GYD. Certifique-se de fazer o acompanhamento após o Dia Mundial da Juventude
c. Organizar ou apresentar sermões para uma campanha evangelística (evangelismo público, mínimo 2 semanas).
d. Envolva-se no Evangelismo Pessoal através do Ministério da Amizade, Ministério de Pequenos Grupos, etc.
e. Servir como voluntário da Força-Tarefa Juvenil Adventista por 6 meses
f. Servir como um estudante missionário ou voluntário OYIM/UAEM por 6 meses
g. Dê uma série de estudos bíblicos centrados em Cristo cobrindo pelo menos quinze doutrinas principais.
h. Direcione ou co direcione uma comunidade Melhor Vida/ Better Living ou Jovem Vivo/ Youth Alive por no mínimo dez dias.
i. De outros: ______________________________
______________________________
______________________________
DOCUMENTAÇÃO
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_______________
______________
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________
________

______________

________

Assinatura
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Assinatura
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Assinatura

Data

Compile um portfólio (físico ou digital) documentando todo o seu trabalho relacionado à conclusão do currículo do Líder Jovem Sênior.
SEMINÁRIOS DA JUVENTUDE SENIOR DE 10 HORAS

Participe de um Seminário da Sociedade Jovem patrocinado pela conferência de 10 horas, abordando as seguintes áreas do ministério juvenil:
SEMINÁRIO

1. O Líder Jovem como Líder Espiritual, Mentor e Amigo
2. Compreender a História, Filosofia, Visão, Objetivos e Estrutura do Ministério Jovem Adventista
3. Desenvolvendo um Modelo com Propósitos para o Ministério Jovem na Igreja Local
4. Mentoria, Propriedade e Empoderamento no Ministério Jovem
5. Evangelismo abrangente
6. A necessidade de um Ministério Jovem especializado
7. Ministério Criativo de Jovens (para incluir a programação)
8. Maximizando as oportunidades oferecidas pelas mídias sociais e, ao mesmo tempo, contornando seus riscos
9. Superdotação espiritual e serviço
10. Compreendendo os jovens

Certificamos que _________________________________________________________completou os requisitos de Líder Jovem Sênior
Instructor/ Mentor______________________________________________________

Data____________

Director de Jovens Adultos________________________________________________

Data____________

Ancião/ Pastor_________________________________________________________

Data____________

Director da Juventude da Conferência/ Missão ou Designado
____________________________________________________________________
Nome e titulo

CONFERÊNCIA GERAL
DEPARTAMENTO DO MINISTÉRIO JOVEM ADVENTISTA

Data____________

