Programa Jovem Centenário Ellen G. White

ELLEN G. WHITE E A FAMÍLIA

Louvor

15 minutos

420 (Oh que amigo em Cristo temos)
278 (Tal qual estou)
72 (Saudai o Nome de Jesus)
Oração Inicial

2 Minutos

Introdução

7 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Encenação

7 Minutos

Testemunho

7 Minutos

Concurso Bíblico

10 Minutos

Momento de Oração

10 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Encenação

7 Minutos

Mensagem Bíblica e Oração Final

10 Minutos

Louvor – O louvor pode ser feito com os hinos preferidos de Ellen G. White. São eles: Saudai o
nome (72), Meu Divino (97), Ouvi Jesus me dizer (187), Tal qual estou (278), Sou peregrino
(334), Bendita Hora (419), Oh que amigo (420), Lar Feliz (572). Não é regra, podem ser
cantadas as músicas preferenciais da Igreja e, principalmente, dos jovens. Este é somente uma
sugestão.
Oração Inicial – Pode ser feita por quem está dirigindo o louvor ou por alguém do auditórioIgreja.
Introdução – “Santidade do Círculo da Família. – Há um círculo sagrado em torno de cada
família, que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo.
Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde
do marido e permita que outros conheçam, e o marido não deve igualmente ter segredos para
com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das
faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca devem, nem
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um nem outro, permitir facécias a custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais,
marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio queixar-se um do outro
para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma
brincadeira perfeitamente inocente acabará em conflito entre ambos e talvez em alheamento.
Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda família.” EGW,
O Lar Adventista, página 177:1.
Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o(a) cantor(a), de preferência uma
música que fale sobre família.
Encenação – O SEGREDO DA UNIDADE FAMILIAR
Narrador: “A causa da divisão e discórdia da família e na igreja é a separação de Cristo.
Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na
igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer
dificuldades – embora haja muito disto a ser feito – mas a união a Cristo.” EGW, O Lar
Adventista, pág. 179
Com base neste texto de Ellen G. White, vamos à encenação.
Quatro personagens.
Cada um em um canto da casa.
Pai assistindo jogo de futebol, mãe preocupada com os afazeres domésticos, filho jogando
vídeo game e filha mexendo na internet e/ou celular.
O diálogo pode ser livre de início ou até mesmo sem diálogo. Desde que se deixe claro que
todos os personagens estão centrados, focados nos seus afazeres.
Pai: Bom, o jogo acabou, enfim! Nossa, 23 horas! Pessoal! Família! Vamos fazer nosso culto
antes de dormir.
Mãe: Ai meu bem, só mais um minutinho, tem umas roupas aqui que faltam serem passadas.
Filho: Já vou!
Filha: Estou indo.
Neste momento, simule o tempo passando e todos os personagens dormindo “em cima” de
seus “afazeres”. Todos acordam já no outro dia, atrasados e cansados.
Mãe: Nossa! 06h e 40 min! Filha acorde, já está quase na hora da sua aula. Filho, você vai
perder o horário, vamos acorde! Meu bem, temos que fazer o culto ainda, acorde!
Todos acordam desesperados, se arrumam, tomam o desjejum e saem apressadamente para
mais um dia de atividade.
Narrador: “Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão
acrescentadas.” Mateus 6:33
Testemunho – O diretor jovem ou organizador do programa entrevista uma família da Igreja
sobre sua experiência de como tem sido a busca por Deus deles no lar. A família deve ter sido
escolhida previamente e avisada a respeito do tema da conversa.
Concurso – 10 Perguntas sobre família.
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Observação: Para que todos possam participar, as perguntas podem ser em relação à
introdução e a encenação feita momentos antes. Pode-se também fazer um concurso de
identificação dos familiares da Bíblia, por exemplo: A esposa de José – Azenate, Gênesis 46:20;
Os Filhos de Moisés – Gérson e Eliézer, Gênesis 18:3 e 4
Sugestão de Perguntas
O que deve ser preservado em cada família?
R: O círculo sagrado
Quem mais tem direito a participar desse círculo sagrado?
R: Ninguém
O que deve ser Marido e Esposa um para o outro?
R: Tudo
O que a esposa e o marido não podem ter um para com o outro?
R: Segredos
O que deve ser o coração do marido e da mulher em relação um para com o outro?
R: Uma sepultura
O que não deve fazer o marido e a esposa em relação um para com o outro?
R: Queixar-se para os outros
O que deve ser mostrado em torno da família?
R: Proteção
Qual é a causa da divisão e discórdia entre a família?
R: Separação de Cristo
Qual foi o problema da família na peça encenada?
R: Não buscarem a Deus/Estarem separados de Cristo
Momento de Oração – Pode ser feito um momento de oração onde a igreja se divide em
famílias e fazem seus pedidos e agradecimentos e depois pode ser feito uma oração da geral
pedindo as bênçãos de Deus sobre as famílias da Igreja.
Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o (a) cantor (a), de preferência algo
relacionado à família.
Encenação - O AMOR DEVE EXPRESSAR-SE NA FAMÍLIA
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Caso os organizadores do programa queiram, podem criar uma encenação silenciosa tendo
como base esta citação abaixo. Os participantes podem gesticular atitudes de amor, atenção e
ajuda na família.
“Há em muitas famílias a falta de expressar amor uns pelos outros. Conquanto não haja
necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor e ternura, de
maneira casta, pura, dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração, e em palavras e
atos revelam o lado satânico do caráter. Terna afeição deve ser sempre nutrida entre marido e
mulher, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Toda palavra ríspida deve ser contida, e não deve
haver sequer aparência de falta de amor de uns pelos outros. É dever de todos na família
serem amáveis e falar bondosamente.” EGW, O Lar Adventista, pág. 198.
Mensagem Bíblica – Convide o pastor local ou o Ancião para falar sobre o papel da família em
casa, no trabalho, na sociedade e principalmente na Igreja.
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