
 
MINISTÉRIO JOVEM 

 ASSOCIAÇÃO RIO SUL 

1

  
  

OO  CCUULLTTOO  JJOOVVEEMM  
 
 

Luciano Mattos 
 
1- UM CULTO DINÂMICO 
 

A igreja tende a se tornar um centro onde as pessoas comparecem para companheirismo, louvor e para se sentirem em família. 
A melhor oportunidade está no culto jovem. Porém, em hipótese alguma deverão substituir o verdadeiro culto, que é ao mesmo tempo 
contemplação, admiração e reconhecimento da grandeza de Deus. 

Entre as principais diferenças do culto jovem em relação aos outros cultos, estão o dinamismo e o envolvimento. 
“Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a 

mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo!” – Mensagem aos Jovens, 
pág. 196. 

 
2- O TEMA 
 

O programa do Culto Jovem não deve ser do tipo “colcha de retalhos”, isto é, João faz a oração, Pedro canta uma música, Maria 
escolhe o tema, Rosa os corinhos, e está pronto o culto. Não é assim. O culto deve ter um tema, um assunto, e todo o programa deve 
estar voltado para este assunto. E o assunto, centralizado em Cristo. 

O grupo que irá preparar o culto deve reunir-se e orar, não só antes e depois do culto, mas orar antes de escolher o tema, para 
que este seja adequado às necessidades da igreja. 

Os organizadores devem responder às seguintes perguntas: 

 Qual o propósito deste culto? 

 Como isto está relacionado com a igreja? 

 O que vai acontecer? 

 O que se espera da igreja? 
Lembre-se que o jovem é exigente, porém precisa de uma mensagem para a vida. E você está utilizando uma das formas mais 

dinâmicas de se transmitir esta mensagem. 

 
3- ESTRATÉGIAS 
 

Vamos ver alguns detalhes para organizar melhor o seu culto jovem: 
 

1- EVITE IMPROVISOS: Leve em consideração que o culto está sendo realizado em primeiro lugar para louvar a Deus e, sendo 
assim, deve ser feito o melhor. Ponha-se no lugar do expectador. Você gostaria de assistir um culto mal feito? 

 
2- NÃO TRABALHAR SOZINHO: Delegue funções, trabalhe com o grupo. Será mais fácil e gratificante. 

3- NÃO SE CONFORMAR COM MEDIOCRIDADE: Se você precisa de um fundo musical para o seu culto, não grave em qualidade 
baixa. Procure o som de melhor qualidade. 

4- VALORIZE AS PESSOAS PRESENTES: Organize uma boa recepção, não se esqueça de dar as boas vindas aos espectadores. 
Afinal, o culto foi preparado para eles. Uma boa recepção causa uma excelente impressão, principalmente para os visitantes. 

 
5- OBSERVAR O TEMPO: Comece na hora marcada. Cronometre o programa para que não enfade os irmãos. Lembre-se que é 

melhor deixar o auditório desejando mais, do que vê-lo impaciente, querendo que acabe logo. Evite espaços entre as partes. 
6- CAPACITAR A EQUIPE: Quer na equipe JA, quer nos cultos, coloque a pessoa certa. Para quem canta, o cântico; para quem 

recita, a poesia; para quem entende de som, cuidar do controle dos microfones. 
7- FERTILIZAR AS IDÉIAS: Se o seu tema é sobre “A CRUZ”, não fique apenas numa cruz de papel, vá além. Projete uma cruz 

que abra, iluminada... Dê vida e atratividade às partes. Mantenha uma atmosfera adequada ao tema. 
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8- ENSAIAR ATÉ COM OS QUE SABEM: É comum se ouvir dizer: “eu já sei a minha parte”. Pode ser verdade, mas é bom que se 

tenha a idéia do conjunto, todas as partes. Veja como está a entrada e a saída, microfones, o porte das pessoas, etc. 

9- USAR PAINEL: Cor e som são recursos deveras atrativos. Por isso, um painel que tenha harmonia com o tema do culto é 
necessário para gerar um clima adequado, principalmente se a programação é realizada onde não há a devida condição de se 
apresentar um culto. 

10- GARANTA O ESSENCIAL: Observe se há partes que devem ser essenciais ao culto: Louvor, Oração, Testemunho, Estudo da 
Bíblia. 

11- SELECIONAR AS PARTES: Equilibre seu programa nas partes mais chamativas. Uma no início (como chamativo), uma no meio 
(para manter a atenção) e outra final (para marcar bem). Todas devem ser relacionadas com o título do programa. 

12- TER ALGUÉM DE RESERVA: É prudente deixar uma pessoa de reserva. Caso falte alguém, o culto não será afetado. 
13- NOMEAR O CULTO: Quando o seu culto jovem tem um nome, pode crer que alguma coisa já foi transmitida na tarde de Sábado. 

14- PROMOVER A PROGRAMAÇÃO: Anuncie seu culto da forma mais original possível. 
15- SOLICITAR OPINIÃO: Logo após o culto, reúna sua equipe para avaliar o Culto Jovem, refinando o que há de melhor e 

corrigindo os erros. Convide, também, outra pessoa de fora da equipe. 
16- NÃO PERMITIR INTERFERÊNCIAS: Este também tem sido um inimigo dos cultos jovens. Se há anúncios, que se façam antes 

do início do culto, a fim de que aquela descarga de lembretes não o arrase o ou, então, elabore um jornal falado e nele inclua os 
anúncios da Igreja. 

17- NÃO DEIXAR TUDO PARA O DIA: Faça o que pode e o que não pode para evitar aqueles desesperados atropelos, aquela 
correria às vésperas do programa. 

18- MORALIZAR O CULTO: Prime pelo vestuário, a aparência daqueles que vão à frente. Também se faz necessário cuidar da 
mensagem, linguagem, música, etc. 

19- NÃO CONFUNDIR JOVEM COM ANARQUISTA: É lamentável que em alguns cultos se trunquem piadas que não deveriam 
ocorrer nem em horas sociais. 

20- BUSCAR PARTICIPAÇÃO: Quanto maior a participação, maior o interesse. Faça com que os que estão no auditório participem o 
máximo possível. Evite métodos compulsórios. Facilite a participação. 

21- ORGANIZAR: Organizar todas as coisas. Tenha em sua mão em script do programa e deixe uma cópia com o sonoplasta, uma 
afixada na porta de entrada dos participantes e outras mais quantas forem necessárias. 

22- CENTRALIZAR O TEMA EM CRISTO: Se todas as partes do culto jovem não refletirem o caráter de Cristo, o Culto Jovem não 
passa de um mero espetáculo e este é visto nas grandes empresas potentemente equipadas. Você não pode competir com elas. 
O espetáculo, às vezes, até alucina, mas o que interessa é a mensagem de vida eterna para alimentar o rebanho. 

23- TERMINE BEM: Termine o culto com um ponto alto. Não permita que o público saia com uma atitude frustrada. O fim do 
programa deve ser o seu clímax. 

Conclusão: Ore, jejue, faça vigília com sua equipe, a fim de pedir e receber de Deus tudo o que seja necessário para conduzir os 
jovens no caminho do Senhor. Não amesquinhe o Culto Jovem. Pelo contrário, torne-o atrativo e espiritual. A tarefa é difícil, mas há 
Alguém que a todos capacita: “Tudo posso nAquele que me fortalece.” Filipenses 4:13 
 

4- UM TEMA CRIATIVO 
 

Os sites especializados (hoje em dia são vários) contêm material especial para temas. Não é necessário seguir os modelos de temas à 
risca. Esses esboços de programa servem apenas como base para estimular idéias, a partir das quais você pode preparar o seu próprio 
programa. 

 
            SUGESTÕES DE TEMAS 

 
 Promoção de livros. Reserve um espaço no culto para promover bons livros para a juventude, como por exemplo, os 

recomendados pelo Curso de Leitura. 
 Temperança. Muitos assuntos sobre temperança são bons para temas de interesse dos jovens nesta época em que os 

problemas com álcool, drogas e fumo estão bastante em alta. Tudo que precisa ser feito é planejar, organizar e selecionar as 
pessoas que tomarão parte no culto. Pessoas da comunidade que lidam com este assunto podem ser convidadas a participar. 
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 Hinos favoritos. Experimente. Apresente um tema sobre hinos favoritos, ou “O Hino da Minha Vida”, convidando os 

participantes a dizerem como o hino os influenciou ou a alguma outra pessoa. Encoraje a congregação a participar. Histórias 
sobre a origem dos hinos são sempre interessantes. 

 Minha conversão. Descubra histórias de conversão de dois, três ou quatro jovens, e apresente-as num culto inspirador que 
inclua cenas dramatizadas, hinos e testemunho falado. Isto pode ser muito emocionante. 

 A história de minha vida. Um assunto bem semelhante ao anterior; histórias verídicas sobre a direção de Deus podem 
tocar o coração de qualquer pessoa. Todos nós gostamos de saber coisas sobre a vida dos outros. Não se esqueça de que uma 
história do tipo do programa “Esta é a Sua Vida” tem de ser inspiradora. 

 Textos favoritos da Bíblia. Peça a vários jovens que estejam preparados para lerem seu texto favorito e a dizerem por que 
é importante para eles. Convidar o auditório a mencionar seus versos bíblicos favoritos também pode ser interessante. 

 Perguntas e respostas. Os jovens gostam disso. Dá à pessoa tímida uma oportunidade de participar. Escolha um bom 
coordenador e várias pessoas capazes para responder às perguntas. O coordenador lerá a pergunta e pedirá a alguém que dê a 
resposta. O auditório também pode ser convidado a entrar na discussão. 

 Cartas. Escreva cartas para Sociedades JA de diferentes partes do mundo. Peça relatos interessantes desses lugares, 
especialmente experiências missionárias. Depois que você receber as informações, convide a Igreja para um culto dizendo algo 
mais ou menos como: “No próximo Sábado, a Sociedade J.A. da Indonésia estará nos visitando”. 

 Trabalho missionário. Distribua literatura ou alimentos, como pão feito em casa, ao redor de sua Igreja. Divida os jovens 
em grupos de dois e trabalhem durante 30 ou 40 minutos. Depois, voltem à Igreja e dê-lhes oportunidade de contar suas 
experiências. 

 Dia os Pais e Dia das Mães. Peça a vários jovens que falem sobre as qualidades que eles mais apreciam e respeitam em 
seus pais. Honre os pais numa cerimônia especial de reconhecimento. 

 Orientação profissional. Palestras interessantes podem ser realizadas por profissionais. Por exemplo: “Por que sou um 
Advogado”, “Por que sou uma Secretária”, “Por que sou um Médico”, “Por que sou uma Enfermeira”, “Por que sou um Carteiro”. 
Encoraje os participantes a dizerem como podem representar a Cristo em seu trabalho. 

 Tempo para meditar. Dedique pelo menos cinco minutos para meditar com Deus. Tenha um jovem para falar durante um ou 
dois minutos sobre oração, e escolha de antemão dois jovens para orar. A oração deve ter um propósito: orar pelos pobres e 
abandonados, pelos governantes da nação, os jovens que deixaram à fé, os estudantes, etc. A congregação deve se ajoelhar 
enquanto ora. 

 Apresente um relatório durante o culto. Mencione notícias da Revista Adventista, boletins da União, ou fale sobre 
alguma descoberta científica interessante ou avanços científicos que podem estar relacionados à vida cristã, aos sinais dos 
tempos, ou à Segunda Vinda de Cristo. 

 Entreviste jovens, adultos e visitantes. Certifique-se de que suas perguntas são discretas e do interesse dos ouvintes. 

 Culto da amizade. Faça com que os moços organizem um culto para as moças no primeiro trimestre, e que as moças façam 
um culto para os moços no segundo trimestre. Um programa social à noite ajudará a unir os jovens. 

 Prepare temas por grupos. Profissionais, jovens, moças, casais, programas sobre passatempos, sobre a natureza, etc., 
podem ser tópicos interessantes. 

 Faça intercâmbios com outros jovens e Sociedades JA. Apresente programas em outras igrejas e convide outras para fazer 
programas na sua. 

 Simpósio. Faça um debate sobre casamento, drogas, entretenimentos, educação, etc. 
 Culto histórico. Apresente um culto sobre a história da Bíblia, algum evento histórico da Bíblia, história denominacional, ou 

a história da Igreja local. 
 Patrocine um concurso sobre assuntos da natureza na Bíblia. Tópicos como árvores, rios, montanhas, flores e pássaros 

são bons assuntos. 

 Outros concursos. Use perguntas baseadas nas Meditações Matinais, em Mensagens aos Jovens, em textos e versos 
bíblicos, nas crenças fundamentais de nossa Igreja. 

 Lema, voto e Alvo. Faça um culto sobre o propósito e significado do Lema, Voto e Alvo. Durante o culto, faça com que os 
membros os repitam juntos e tenha alguém para contar o que cada um significa e como cada um pode ser aplicado à vida. 

 Leia passagens escolhidas de livros como Caminho para Cristo, O Desejado de Todas as Nações e Mensagens aos 
Jovens no fim do culto, antes do último hino. Escolha jovens que leiam bem e tenham boa voz para fazer isso. Talvez essa possa 
ser uma parte regular de seus cultos. Poderia ser intitulada “Minutos de Inspiração”. 
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 Concurso sobre temas. Escolha uma data para um culto especial. Convide a Igreja para apresentar suas idéias de um tema 
sobre oração, amor Jesus, a amizade a Bíblia, etc. Nomeie um corpo de jurados. Escolha as melhores idéias e apresente-as 
durante um culto especial, dando o nome do contribuinte. Dê um prêmio ao que receber o maior número de pontos segundo um 
critério de avaliação estabelecido com antecedência. 

 
5- COMBINAÇÕES 
 

A variedade, apenas por ser variedade, não é razão suficientemente válida para que se gastem tempo e energia no intuito de alcançá-
la. Quando a variedade pode ser introduzida por razões legítimas – como aumentar a assistência, o interesse das pessoas, o impacto ao se 
gravar verdades espirituais no coração das pessoas – então ela deve ser livremente empregada. Uma ordem de programação padronizada 
em muitas Sociedades JA e já demasiadamente “surrada”, é a seguinte: 

 Serviço de cânticos 

 Hino de abertura 
 Oração 

 Anúncio e oferta 

 Música especial 
 Concurso 

 Música especial 
 Mensagem 
 Hino final 

 Oração 

Para uso ocasional, ele serve a seu propósito, mas consideremos duas maneiras básicas pelas quais podemos lhe dar novo brilho e 
atrativo. 

1. Variando a ordem dos elementos do culto. 
2. Introduzindo nova variedade nos próprios cultos individualmente. 

Conclusão. Você será responsável por vários cultos durante o ano, de grande importância para os Jovens Adventistas. Desses 
cultos, eles receberão força espiritual, aprenderão a desenvolver suas habilidades e se prepararão para ganhar as batalhas espirituais 
que terão durante a semana. Diante de todo este estudo, percebe-se que preparar um culto não é das tarefas mais fáceis, mas não 
devemos desanimar diante deste desafio, pois na Bíblia o jovem recebe um nobre predicativo: FORTE (I João 2:14). 

Que o Senhor o guie e lhe dê sabedoria, percepção e coragem para fazer seu trabalho! 
 

Que a Graça do Pai esteja com você! 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


