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NOSSAS PROPOSTAS 

CHAPA 2018 

 

1. QUEM SOMOS 

Somos, primeiramente, filhos de Deus que compreenderam a mensagem do 

Evangelho de Cristo em nossa juventude e, por termos nossas vidas transformadas 

pelo Seu poder, vivemos hoje sob a orientação do Espírito Santo, anunciando a 

mensagem da salvação aos perdidos e a da santificação para os que já foram 

resgatados.  

Somos uma juventude disposta e consciente da comissão entregue por Cristo 

a nós, somos jovens eleitos, escolhidos em Cristo para propagar o Evangelho do 

reino e do ensino para a prática da mordomia e auxílio ao nosso próximo. 

Somos também um departamento da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira, a 

qual prestamos contas e caminhamos lado a lado visando contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento espiritual da juventude Batista do Sétimo Dia.  

 

2. NOSSA VISÃO 

Nossa visão é cooperar para que os jovens e adolescentes do Brasil tenham a 

oportunidade de conhecer a Jesus e depois serem ensinados e cuidados, para que se 

assemelhem a Ele, criando neles o espírito missionário que visa proclamar o 

Evangelho do Reino que é paz, justiça e alegria no Espírito (Rm. 14:17); para que, 

desse modo, sirvam suas igrejas locais com seus dons e talentos. 

 

3. NOSSA MISSÃO 

É nossa missão contribuir para capacitação de líderes locais para que possam 

discipular com excelência todos aqueles aos quais Jesus os confiou. Nosso objetivo é 

também cooperar com cada jovem em particular, estando disponíveis para ouvi-los e 
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visitá-los sempre que possível, tendo não apenas nossas igrejas locais abertas, mas 

também nossas casas e corações. Temos como responsabilidade sustentar esses 

jovens em oração e com o ensino das Escrituras.  Além disso, nossa função é 

promover, através da intermediação, a integração desses irmãos e irmãs com os 

outros membros de sua igreja e outros ministérios, ajudando-os a viver em família e 

em sociedade refletindo sempre o caráter de Cristo. 

 

4. O QUE NOS MOTIVA 

A maior de todas as motivações é o amor de Deus demonstrado através de 

Seu Filho por toda humanidade, que nos resgatou e nos deu como tarefa 

compartilhar esse amor com outros jovens. É através deste amor que conseguimos 

enxergar o empenho e desenvolvimento de muitos jovens que desbravam esforços 

em realizar o Ide mesmo com seus poucos recursos e apoio necessários. Por meio do 

amor de Deus, somos instigados a levar a mensagem de salvação aos demais jovens 

que precisam conhecer essa maravilhosa luz! Esta é a missão que Cristo nos deu: 

percorrer todas as cidades, povos e aldeias anunciando Jesus. E nos motiva ver o 

corpo de Cristo bem ajustado glorificando a Deus e impactando o mundo no qual 

vivemos.  

 

5. TEMAS PARA A NOSSA GESTÃO 

O Tema escolhido para ser trabalhado em nossa gestão é : “Não basta dizer-

se cristão …”, onde trataremos ao decorrer dos 4 anos os seguintes subtemas 

sufixais: 

2019>> “… É preciso conhecê-Lo”;  

2020>> “… É preciso transformar-se”; 

2021>> “… É preciso amar”; 

2022>> “… É preciso impactar”. 
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6.  PROJETOS 

Manteremos os projetos esplêndidos das outras gestões como: retiro anual, 

lições para jovens, meios de comunicação, entre outros. Além disso, faremos 

algumas propostas para iniciarmos nossa gestão. 

 

6.1  CURTO PRAZO 

6.1.1   TRANSPARÊNCIA 

Caberá à Federação realizar atividades que gerem uma máxima transparência 

de suas realizações de caráter espiritual, social e administrativo, mediante ambiente 

digital - Site da JB7, no qual todo o líder poderá realizar consulta das informações. 

Serão disponibilizadas no âmbito secretarial a agenda, relatórios de atividades e 

afins, e na área de tesouraria estarão disponíveis os fluxos financeiros e o descritivo 

de toda a utilização monetária e pretensões de suas aplicações. 

 

6.1.2   VISÃO ANUAL 

É uma proposta de temas anuais que se complementam, ou seja, cada ano um 

novo tema acrescenta e/ou amplia a visão do tema anterior. Durante o período de 

doze meses, o tema do ano será trabalhado nas lições, retiros, encontros regionais, 

calendário, em artigos e produtos JB7. Dessa forma, reforçaremos a visão de todas 

as maneiras possíveis, para que, de fato, todos absorvam a mensagem de cada ano. 

Reiteramos que os subtemas, trabalhados semanalmente, seguirão as propostas 

temáticas anuais, facilitando assim, o aprendizado. 

 

6.1.3   CONFECÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AOS TEMAS ANUAIS 

Serão elaborados e disponibilizados materiais gráficos e áudios de apoio para 

todos os departamentos de Jovens das Igrejas Locais, com o intuito de gerar uma 
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homogeneidade entre as atividades anuais, bem como, oferecer material próprio com 

características comuns e objetivos específicos a serem seguidos como referência no 

desenvolvimento da multi capacidade e em acordo com a regionalidade de cada 

departamento de Jovens. 

 

6.1.4   VISITAS REGIONAIS 

Esta proposta consiste, basicamente, no preenchimento de uma agenda de 

visitação em igrejas que requeiram a visita da diretoria da JB7 para auxiliar em suas 

atividades (de capacitação, de integração ou até mesmo de comunhão). Tal agenda 

será montada a partir da necessidade das igrejas (nível de prioridade) e pela melhor 

alocação de recursos (pessoal e financeiro). A intenção inicial é trabalhar a 

necessidade da juventude local, porém, uma vez que a liderança local, em contato 

com outras lideranças da mesma região, se unam para receber a visita, nós, como 

diretoria, temos de preparar a visita para o acolhimento de um grupo maior de jovens 

com diversas necessidades. 

 

6.2  MÉDIO PRAZO 

6.2.1   ESTATUTO 

O estatuto regulará as funções, competências, direitos e obrigações da 

diretoria JB7 e de seus membros, bem como da liderança jovem de cada igreja. 

Desse modo, oferecendo um regimento em comum aos jovens batistas do sétimo dia 

brasileiros, fixando os direitos e deveres dos mesmo, definindo contornos essenciais 

para a prática de  um viver segundo a bíblia nos ensina. 

O estatuto terá por objetivo listar nossa missão, valores e princípios. 

Estabelecerá um conjunto de normas, atos e objetivos para a liderança jovem de 

cada igreja, visando achar neste uma pessoa capacitada para atender as 

necessidades e anseios dos jovens da Igreja Batista do Sétimo Dia. 
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6.2.2   LOJA VIRTUAL JB7 

A Loja Virtual JB7(ou JB7Store) será um ambiente web que trará aos Jovens 

pertencentes a nossa instituição e/ou simpatizantes a possibilidade de compra de 

utensílios, camisetas, brindes e demais materiais personalizados com os temas, 

ideias e parametrizações fixadas pela Diretoria da Federação Jovem. 

A utilização dessa ferramenta tem como propósito a arrecadação de verbas 

para serem aplicadas nas atividades da Federação, como também gerar uma 

identidade visual comum entre a nossa juventude.  

 

 

6.2.3   ASSESSORIAS ESTADUAIS 

As Assessorias Estaduais serão pontos de apoio administrativo e espiritual 

que visam colaborar na aplicabilidade dos projetos propostos pela Federação JB7 e 

serão referências na comunicação e no desenvolvimento local. 

As mesmas serão compostas por assessor(es) e secretário(s) para auxiliá-lo 

nas demandas, as quais serão definidas nacionalmente e regionalmente. 

 

6.2.4   ESCOLA DE LÍDERES 

Os líderes receberão apoio funcional mediante a realização de treinamentos 

onlines, tais como  vídeos (disponibilizados na área restrita aos líderes do site da 

jb7), lives (gravações ao vivo), e/ou encontros presenciais (simpósios ou concílios). 

O treinamento ocorrerá em períodos ordenados mediante calendário oferecido 

pela Federação. 

Os professores serão pessoas capacitadas na área de interesse, podendo ser 

professores do TIME ou outros especialistas. 
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6.3  LONGO PRAZO 

6.3.1   CRIAR UM PLANO DE ENSINO PARA OS PRÓXIMOS 08 ANOS 

Esse plano de ensino propõe temas que visam o crescimento dos jovens de 

nossas igrejas, para serem trabalhados durante duas gestões, ou seja durante oito 

anos. Dessa forma, a próxima diretoria terá uma base norteadora para dar sequência 

nos temas dos eventos, programações e materiais a serem elaborados, em 

consonância ao plano já realizado. No entanto, a próxima diretoria terá total 

liberdade para seguir as temáticas propostas ou desenvolver novos temas, pois esse 

plano não é imposto, tornando possível seu declínio. 

 

6.3.2   MENTORIA DE LÍDERES DE JOVENS 

Trata-se de um acompanhamento de perto dos líderes de jovens de todas nossas 

igrejas, visando:  

- aconselhar o líder no que ele está precisando de imediato, quer seja ele ou 

com os jovens de sua igreja; 

- indicar literatura para o desenvolvimento do líder; 

- manter contato pessoal ou virtual com o líder para saber de perto como está 

o desenvolvimento da igreja; 

- ajudar o líder na questão de agenda, organização, eventos, administração, 

evangelismo, palavra, etc., dando o suporte e encorajando com novas metas; 

- observar e encorajar o crescimento espiritual individual de cada líder.  

 

A mentoria poderá ser realizada por assessores, pastores, consagrados ou qualquer 

membro da IBSD com aptidão nessa área, que seja da confiança do mentoriado. 
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6.3.3   SOCIEDADE MISSIONÁRIA JUVENIL - SMJ 

Esta proposta visa a criação de uma sociedade de missões juvenis com o 

intuito de estimular e gerar um espírito missionário no meio da juventude, fazendo-

os verdadeiras pessoas dispostas a sair de sua zona de conforto e trilhar uma 

caminhada missiológica. 

A criação de tal Sociedade está ligada diretamente na formação de grupos 

específicos de pessoas que possuam disponibilidade, capacidade e conhecimento 

aprofundado nos princípios cristãos e no modo Batista do Sétimo Dia de ser. 

O grupo missionário realizará intercâmbio de missões para a realização de 

atividades evangelísticas, tais como: teatro, música, palestras e ações sociais na 

igreja, em bairros, em escolas, em asilos, em hospitais, entre outros.  

O custeio da capacitação, envio e acomodações dos Jovens Missionários será 

realizado inicialmente através de parcerias com as igrejas de uma determinada 

região, ampliando progressivamente, para as igrejas em âmbito nacional e 

futuramente internacional. 


