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Envolver os jovens de toda a América do Sul em ações seguras que possam
ser realizadas em qualquer região, independente da situação da pandemia no
local, pra beneficiar a comunidade e promover o crescimento pessoal.
Serão 9 desafios, iniciando no dia 11/03 e encerrando no dia 19/03,
para que no dia 20/03 todos estejam livres pra compartilhar suas experiências e
acompanhar a transmissão do Dia Mundial do Jovem Adventista da DSA, às
18h (horário de Brasília) no site:

ADV.ST/MUNDIALJA

CALL CENTER DA ESPERANÇA

CONEXÃO COMPLETA

Fazer um levantamento de telefones dos

Iniciar o desafio de ter uma vida mais saudável,

idosos da sua igreja ou de jovens que

incluindo uma boa prática por dia até o dia

estejam afastados e ligar pra eles para

20/03 para a construção de hábitos que

conversar e orar pelo telefone

ajudem no cuidado do corpo e da mente para
ter uma conexão melhor com Deus.
Os desafios diários estarão nas nossas
redes sociais oficiais:
@jovensadventistasbrasil

DRIVE-THRU DA ESPERANÇA
Organizar um ponto de arrecadação de
alimentos e itens de higiene pessoal no
sistema drive-thru (na porta da igreja ou
outro local de fácil acesso) e entregar as
doações na porta das casas de

(12) 3456-7890
pessoas necessitadas
OLA@SITEBACANA.COM.BR
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DOADORES DE VIDA

SERENATA

Fazer o agendamento pra doar sangue no

Realizar de forma on-line ou no portão para

Hemocentro mais próximo ou divulgar nas

jovens afastados. Se optar pelo formato

redes sociais a campanha de doação pra

presencial, deverá ser feito com toda

captação de mais doadores.

segurança, sem contato físico, de máscara,

Acesse o site encontre o Hemocentro

com poucas pessoas presentes e com

+ próximo: adv.st/hemocentros

distanciamento.

AJUDA A ANIMAIS ABANDONADOS

VARAL DA ESPERANÇA

Muitos animais têm sido abandonados nas

Fazer uma limpa no guarda-roupas e doar

ruas por causa da crise financeira, e com o

roupas, sapatos e cobertores em bom estado

fechamento dos comércios muitos não têm

pra ASA local.

encontrado comida onde costumavam
procurar. Deposite potinhos de comida e
água pros animais abandonados nas ruas ou
entrar em contato com algum abrigo da sua
cidade para arrecadar e doar ração.

(12) 3456-7890
OLA@SITEBACANA.COM.BR
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SESSÃO FELIZ7PLAY

DIVULGAR PROJETOS QUE

Escolher um filme do canal Feliz7Play e

CUIDAM DE REFUGIADOS

assistir de forma on-line com seus amigos da

Conhecer e compartilhar os conteúdos da

igreja e amigos convidados.

ADRA Brasil para divulgar e conseguir

Acesse o canal e escolha o filme que

doadores pros projetos que atendem pessoas

mais gostar: youtube.com/feliz7play

em situação de refúgio.
Acesse o site: adra.org.br
e siga @adrabrasil no Instagram

ORAÇÃO NAS PORTAS
Fazer bilhetes, cartas ou cartazes com uma
mensagem de esperança pra colocar nas
portas/portões dos vizinhos da sua casa ou
apartamento. Passar orando de porta em porta e
colocar o bilhete ao final, para que eles saibam
que você esteve ali e podem contar com você.
Não se esqueça de colocar seus contatos e, se
possível, deixar um livro missionário.

LIVE
DIA MUNDIAL DO

JOVEM ADVENTISTA

ACOMPANHE O MOVIMENTO
ATRAVÉS DAS
REDES SOCIAIS:
FB.COM/JOVENSADVENTISTASBRASIL
FB.COM/GCYOUTHMINISTRIES
INSTAGRAM.COM/JOVENSADVENTISTASBRASIL

SÁBADO

20
MARÇO

INSTAGRAM.COM/GCYOUTH

18:00
(HORÁRIO DE BRASÍLIA)

#GYD21

