
 

 

Departamento de Jovens UPASD 2022/2027 
Estratégia Global... Ação Anual...  
 
 
Estratégia Global 
 
Tendo em consideração a Estratégia Global da UPASD para o quinquénio 
2022/2027, assente em sete áreas de intervenção estratégica1, as Linhas Orientado-
ras 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”, o Departamento de Jovens da UPASD definiu os seguintes Objetivos 
Estratégicos para o quinquénio 2022/2027: 
 
1. Promover um estilo de vida saudável e equilibrado junto das crianças, adoles-

centes e jovens, criando espaços e oportunidades para relacionamentos de qua-
lidade com a família, com os amigos, com a sociedade e com Deus. 

2. Conduzir os jovens à compreensão do seu valor individual, descobrindo os seus 
dons e competências, de forma a capacitá-los, através de uma cidadania respon-
sável, para uma vida de serviço na sociedade e nas comunidades em que se in-
serem.   

3. Transmitir e aplicar, de forma intencional e sistemática, os valores e os princí-
pios promovidos pelo movimento / Ministério da Juventude Adventista mundial, 
de forma a garantir o desenvolvimento integral e harmonioso do indivíduo e o 
reforço da sua identidade cristã adventista.  

4. Reforçar a aplicação dos princípios da Integração da Fé em todas as ações e 
programas do Departamento de Jovens, a nível local, regional, nacional e inter-
nacional, no sentido de permitir que as crianças, os adolescentes e os jovens pos-
sam desenvolver a sua espiritualidade e uma atitude/vida de serviço, missão e 
testemunho. 

5. Fomentar o envolvimento total das crianças, adolescentes e jovens com a Igreja 
local, promovendo para isso o trabalho colaborativo, cooperativo e interdeparta-
mental com os mais diversos Ministérios da Igreja.  

6. Promover, defender e atualizar o Desbravadorismo (movimento Pathfinder), en-
quanto método pedagógico de trabalho, na divulgação da Mensagem Bíblica, na 
procura de um estilo de vida saudável, responsável e facilitador de um encontro 
real com Cristo. No âmbito deste movimento ou Ministério, continuar-se-á a 
procurar impulsionar os programas formativos das Classes Progressivas e das 
Especialidades. 

 
1 Áreas de Intervenção Estratégica: AIE_1 - Instituições; AIE_2 - Recursos Humanos; AIE_3 
- Eclesiástica; 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 
“Liderança”; P3 – “Presença na comunidade”; P4 – “Inovação”. 
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7. Promover os Projetos JA, enquanto alternativa ou complemento ao Desbrava-
dorismo, procurando oferecer aos jovens uma experiência de integração que res-
ponda aos desafios dos mesmos, da Igreja e da sociedade atual. 

8. Continuar a apostar na formação contínua dos dirigentes e líderes JA, através 
da Escola de Formação JA (EFJA) e outros programas/iniciativas. 

9. Dar continuidade ao trabalho da AJA (Associação da Juventude Adventista), de 
forma a reforçar a presença da JA na comunidade. 

10. Criar e/ou atualizar os diferentes regulamentos de funcionamento do Departa-
mento, zelando pela sua aplicação e crescimento do movimento. 

11. Estabelecer todos os esforços, numa perspetiva de cooperação com a Igreja na-
cional, aproveitando as diversas sinergias existentes, no sentido de melhorar o 
Parque de Atividades JA da Costa de Lavos. 

12. Procurar estabelecer uma comunicação eficaz com toda a Juventude Adventista 
e Igreja nacional. 

13. Difundir a visão, os valores, os princípios e o método pedagógico de trabalho do 
Departamento e das suas estruturas, através das páginas web e redes sociais.  

 
O Departamento de Jovens define assim as suas áreas de atuação, procurando dar 
seguimento ao bom trabalho desenvolvido pelas equipas de quinquénios anteriores. 
Por um lado, dar seguimento e alicerçar ainda mais o Desbravadorismo, enquanto 
método pedagógico e com um considerável número de crianças, adolescentes e jo-
vens envolvidos, e, por outro lado, continuar a procurar implementar programas e 
métodos, de forma a abranger aqueles que procuram algo de diferente do Desbrava-
dorismo. Os chamados Projetos JA podem e devem contribuir igualmente para apro-
ximar os jovens da Missão e da Identidade Cristã Adventista. Em ambas as áreas de 
atuação, existirá uma intencional linha orientadora, a de levar todos os jovens a 
(re)descobrir Jesus, a decidir segui-Lo e servi-Lo.  
Em resultado dos Objetivos Estratégicos delineados, e de forma a ajudar as Igrejas 
locais a construir a sua estratégia e a desenhar o seu plano de ação, o Departamento 
de Jovens definiu um conjunto de Recursos e Estratégias, devidamente enquadrados 
com os pilares e, em muitos casos, possíveis de implementar numa lógica de trabalho 
interdepartamental e de um claro foco no envolvimento dos jovens na e com a Igreja. 
Considerando que estes Recursos e Estratégias sofrerão uma natural evolução ao 
longo do quinquénio, em resultado da permanente avaliação e reestruturação dos 
mesmos em função das necessidades da Igreja local e nacional, destacam-se, no iní-
cio do presente quinquénio, os seguintes: 
 
Recursos 
• Disponibilizar, anualmente, linhas orientadoras sugestivas, conteúdos, sermões, 

músicas e outros recursos para implementação nas Igrejas locais de eventos/pro-
gramas, tais como: SOJA; Sábados JA; Mês Jovem; Dia Mundial da Juventude e 
Dia Mundial do Desbravador. 
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Estratégias 
• Incentivar a uma maior integração dos jovens e das suas ideias na vida da Igreja 

através da dinamização 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 Delegação 
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 diversos 
Ministérios da Igreja (P1; P2; P3; P4). 

• 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 elemen-
tos das diversas Comissões Regionais e Delegação dos Açores e da Madeira, as-
sim como outros líderes do Movimento (P1; P2; P3; P4).  

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

 
Importa destacar ainda uma estratégia, devidamente enquadrada com a Estratégia 
Global da UPASD e com os Objetivos Estratégicos do Departamento de Jovens, que 
é a requalificação do Parque de Atividades JA da Costa de Lavos. O primeiro 
passo será o de definir um plano diretor para, de seguida, e numa perspetiva de mé-
dio/longo prazo, procurar envolver a Igreja nacional, no sentido de angariar potenci-
ais mecenas/doadores, explorar sinergias e estabelecer pontes de cooperação.  
 
 
Ação Anual 2023 
 
Tendo como ponto de partida o mote da UPASD para o quinquénio: “Eu Vou. Missão 
global, Ação local”, o Departamento de Jovens, após ter reunido com as suas estru-
turas de trabalho: as Comissões Regionais e a Delegação dos Açores e da Madeira, 
definiu como mote para o ano de 2023: “Eu vou com Jesus”. O grande objetivo é 
desafiar, juntar e envolver os jovens na decisão pessoal de aceitar o convite do seu 
Mestre e experimentarem viver com Ele, individual e coletivamente, uma aventura 
de levar a salvação ao seu próximo. Desta forma os jovens, que apreciam e precisam 
de mover-se por boas e significativas causas, terão a oportunidade de viver a Missão 
global e de agir pessoal e localmente na sua comunidade/área de influência.  
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Considerando a Estratégia Global e todos os documentos estratégicos já apresenta-
dos, o Departamento de Jovens apresenta o seguinte plano de ação para o ano de 
2023: 
 
• Encontros Regionais de Dirigentes - 15 janeiro 
• Dia Global da Criança e da Juventude - 18 março 
• SOJA - 11 a 18 março ou 18 a 25 março 
• Abraçar o Mundo - 31 março a 14 abril 
• ACREG’s - 6 a 9 abril 
• EFJANível I (nível inter-regional) 

§ Norte e Centro - 13 e 14 maio 
§ Lx e Sul - 3 e 4 junho 

• Campos de Verão 
§ Logos - 7 a 9 julho 
§ ACNAC Rebentos - 13 a 16 julho 
§ ACNAC Tições - 23 a 30 julho 
§ Camporee EUD - 25 julho a 8 agosto 
§ ACNAC C&E - 10 a 20 agosto 
§ Impacto - 20 a 27 agosto 
§ ACNAC Exploradores - 20 a 27 agosto 

• Jornadas/Dia Nacional do Voluntariado/AUA - 23 e 24 setembro 
• EFJANível II (nível inter-regional) 

§ Norte e Centro - 14 e 15 outubro 
§ Lx e Sul - 18 e 19 novembro 

 
Para além das datas atrás definidas relacionadas com atividades que se destinam ao 
“universo” JA da Igreja nacional e que, de um modo geral, obedecem a uma inscri-
ção, o Departamento de Jovens promoverá, ao longo do ano de 2023, outras ativida-
des destinadas a grupos de trabalho específicos, nomeadamente: 
 
• Reuniões regulares do Conselho Diretor designado por “Reflexão e Ação”; 
• Assembleias Gerais da AJA – Associação da Juventude Adventista: 12 março e 

28 novembro; 
• Conselho Nacional JA - 28 e 29 outubro; 
• Escola de Formação JA para Pastores - 26 fevereiro a 2 março. 
 
Importa destacar que, em todas estas iniciativas, se verificará um alinhamento com 
os pilares já referidos anteriormente, numa clara intenção de fomentar a espirituali-
dade dos jovens, de capacitá-los para uma liderança ativa na sua Igreja que resulte 
numa ainda maior presença da mesma na comunidade e num conjunto de respostas 
inovadoras e adequadas aos desafios da sociedade e da Igreja atuais.  
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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...”3 teremos 
de, em união, colaboração estreita e sempre sob a direção divina, assumir a nossa 
parte neste nobre, complexo e gratificante Ministério. 
Sabemos, no entanto, que tudo se tornará mais fácil quando, de forma humilde, reco-
nhecermos e sentirmos gratidão pelas muitas garantias que têm suportado e irão su-
portar o nosso Movimento: a direção divina; o apoio incondicional e o constante 
acompanhamento e encorajamento de uns para com os outros; a forte convicção do 
valor incalculável da nossa identidade, história e programas e a visão de missão que 
nos anima e encoraja.  
Enquanto instrumentos que somos, cooperantes com o divino, que continue a existir 
a gratidão, a consagração, a visão, o esforço, a dedicação e a missão.  
Se nos perguntarem para onde queremos ir e com quem queremos ir, que exista a 
mesma convicção que Moisés nos deixou: vamos rumo à Canaã Celestial, “Iremos 
todos”... Eu Vou... 
 
Tiago Mendes Alves 
Diretor do Departamento de Jovens da UPASD 
 
7 novembro 2022 

 
3 Êxodo 10:9 


