
 

 

Departamento de Jovens UPASD 2022/2027 
Estratégia Global... Ação Anual...  
 
 
RECURSOS/ESTRATÉGIAS E DATAS SUGESTIVAS 
 
Tendo em consideração a Estratégia Global da UPASD para o quinquénio 
2022/2027, assente em sete áreas de intervenção estratégica1, as Linhas Orienta-
doras da UPASD definidas para o trabalho das Igrejas locais e baseadas em quatro 
pilares2, o mote comum de ambos os documentos, a saber: “Eu vou. Missão Global, 
Ação local”, a Estratégia Global, Ação Anual do Departamento de Jovens da 
UPASD para 2022/20273, destacam-se ainda os seguintes Recursos/Estratégias e 
Datas Sugestivas para o ano de 2023: 
 
Recursos 
• Disponibilizar linhas orientadoras sugestivas, conteúdos, sermões, músicas e ou-

tros recursos para implementação nas Igrejas locais de eventos/programas, tais 
como: SOJA; Sábados JA; Mês Jovem; Dia Mundial da Juventude e Dia Mundial 
do Desbravador. 

 
Estratégias 
• Incentivar a uma maior integração dos jovens e das suas ideias na vida da Igreja 

através da dinamização, nas e pelas Igrejas locais, de: 
• Sábados JA - em parceria com os mais diversos ministérios/departamentos 

da Igreja (P1; P2; P4); 
• Mês Jovem - em parceria com todos os ministérios/departamentos da Igreja 

(P1; P2; P3; P4); 
• Projetos JA - em parceria com os mais diversos ministérios/departamentos 

e com as estruturas do Departamento: as Comissões Regionais e a Delega-
ção dos Açores e da Madeira (P1; P3; P4); 

• Pequenos Grupos - em parceria com o Departamento de Evangelismo (P1); 
• Dia dos Amigos - em parceria com a Escola Sabatina (P1). 

• Promover a cultura interdepartamental, intergeracional e intercultural, de forma 
a envolver os jovens no trabalho colaborativo e cooperativo com os mais diver-
sos Ministérios da Igreja (P1; P2; P3; P4). 

 
1 Áreas de Intervenção Estratégica: AIE_1 - Instituições; AIE_2 - Recursos Humanos; AIE_3 - Ecle-
siástica; AIE_4 - Inovação; AIE_5 - Recursos financeiros; AIE_6 - Intervenção social e assuntos 
públicos; AIE_7 - Gestão do Património. 
2 Pilares das Linhas Orientadoras UPASD 2022/2027: P1 - Pilar “Espiritualidade”; P2 - Pilar “Li-
derança”; P3 – “Presença na comunidade”; P4 – “Inovação”. 
3 Votado no Conselho de Final de Ano da UPASD e partilhado nas Reuniões de Oficiais de Igreja 
2022. 
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• Dar apoio às Igrejas no processo de construção do seu Plano de Ação no que diz 
respeito ao Desbravadorismo e Projetos JA, disponibilizando para isso os ele-
mentos das diversas Comissões Regionais e Delegação dos Açores e da Madeira, 
assim como outros líderes do Movimento (P1; P2; P3; P4). 

• Acompanhar as Igrejas locais e as estruturas do Departamento, recorrendo à vi-
sitação, à formação e à motivação constantes e de acordo com as possibilidades 
(P1; P2; P3; P4). 

 
Datas Sugestivas 
• SOJA2023 (Semana de Oração JA) - 11 a 18 de março ou 18 a 25 de março 

(recursos disponíveis até final do mês de fevereiro). É de salientar que esta ati-
vidade, apesar de não constar do calendário nacional da UPASD, é primordial, 
indispensável e preferencial no Plano de Ação de cada Igreja. 

• Dia Mundial do Desbravador – 16 de setembro (a celebrar ao nível local com 
recursos disponíveis até final do mês de agosto) e 23 de setembro (a celebrar ao 
nível regional, no âmbito das Jornadas JA).  

 
Todos os Recursos/Estratégias e Datas Sugestivas, a implementar ao nível local, 
regional e nacional, devem ser devidamente enquadrados com os pilares já apresen-
tados e, em muitos casos, possíveis de implementar numa lógica de trabalho inter-
departamental e de um claro foco no envolvimento dos jovens na e com a Igreja. 
Estes Recursos e Estratégias sofrerão uma natural evolução ao longo ano de 2023 
e do quinquénio, em resultado da permanente avaliação e reestruturação dos mes-
mos em função das necessidades da Igreja local e nacional. Já as Datas Sugestivas 
apresentadas surgem como um complemento ao calendário geral da UPASD, onde 
se encontram as restantes datas do Plano Anual deste Departamento. 
 
Conclusão 
Partindo do pressuposto de que a Igreja ASD em Portugal nutre um carinho muito 
grande pelas crianças, adolescentes e jovens e que os quer ver envolvidos na e com 
a Igreja, pois afinal eles não são o futuro, mas sim o presente da mesma, é necessário 
que o trabalho que temos pela frente seja encarado como um desafio que é de todos 
e para todos. Pastores, Anciãos, Coordenadores JA, Dirigentes de Clubes e restantes 
oficias de Igreja, todos são importantes e imprescindíveis. Se queremos responder 
como Moisés: “Iremos todos: jovens e velhos, nossos filhos e filhas...”4 teremos 
de, em união, colaboração estreita e sempre sob a direção divina, assumir a nossa 
parte neste nobre, complexo e gratificante Ministério. 
Que toda a Juventude Adventista em 2023 se motive e se envolva com o mote “Eu 
Vou com Jesus”. 
 
Tiago Mendes Alves 
Diretor do Departamento de Jovens da UPASD 
24 novembro 2022 

 
4 Êxodo 10:9 


