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PREPARAR A PRÓXIMA GERAÇÃO 

PARA A VIDA DA IGREJA 

Sessão Um 

A Importância da obra com as Crianças e Jovens  

para o Futuro da Restauração do Senhor 

Leitura bíblica: Ap 22:12, 20; Lc 18:16-17; 2Tm. 3:15; 1:5; 2:2 

I. Todos precisamos conhecer a era em que estamos, qual é a revelação actual de Deus, onde devemos 

estar, o que devemos fazer e em que fluir entrar; o tempo é curto, e o dia da vinda do Senhor se 

aproxima – Ap 22:12, 20; cf. Mt. 24:37-39; 2Tm. 3:1-3. 

II. Não podemos continuar a laborar como no passado; no passado, negligenciamos a obra com as 

crianças e com os jovens, e valorizamos muito uma obra geral – Lc 18:16-17: 

A.“Seus olhos precisam ser abertos. Não estejam ocupados demais externamente. Vocês devem laborar  

nos jovens, nos que estão no ensino de base e médio. Também devem laborar com as crianças  

semanalmente  até que haja pelo menos dez mil crianças sendo ensinadas por nós. Aqueles que hoje 

têm seis ou sete anos de idade daqui a dez anos estarão terminando o ensino médio. Se estiverem 

dispostos a fazer isso, vocês definitivamente terão êxitos" –The Ultimate Significance of the Golden 

Lampstands, p. 55. 

B. Nenhuma família irá desconsiderar seus filhos; como prioridade, a família cuida dos seus filhos, os 

educa e ensina; por isso, devemos  servir aos muitos filhos da família de Deus – 2Tm 3:15; 1:5. 

C. Todas as igrejas devem ter uma obra com as crianças; se trabalharmos com elas, daqui a seis ou sete 

anos todas elas serão jovens irmãos e irmãs.  

D. Os cooperadores devem levar a igreja a receber o encargo pela obra com as crianças; a igreja deve 

concentrar seu esforço nessa obra. 

III. Devemos deixar que Deus abra nossos olhos para ver a preciosidade dos jovens e sua importância nas 

mãos de Deus – cf. Dn 1:2, 4; 2Tm 2:2; 1Tm 4:12: 

A. Em tudo o que fazemos,  o mais importante é ter um coração para fazê-lo – 2Cor 6:11; Cl 3:23: 

1. Se você quiser fazer esta obra, você precisa gostar dos jovens, cuidar deles e preocupar-se com 

seus assuntos; isso pode ser considerado o “capital” mínimo exigido para a obra com os jovens 

— Mt 19:14.  

2. Se você não tem interesse nos jovens e não tem coração para eles, servir relutantemente na obra 

com os jovens será inútil – v. 13. 

3. Alguns irmãos e irmãs fazem a obra com os jovens por escolha própria, mas apenas isso não tem 

peso suficiente – 1Rs 4:29. 

B. Quando vemos a importância e o valor de um determinado assunto, espontaneamente pomos o 

coração nisso – 2Tm 2:2; cf. 1Ts 3:8. 

IV. O futuro da igreja depende dos jovens – 2Tm 2:2; cf. Dt 1:38: 

A. Se lermos a Bíblia cuidadosamente, descobriremos que não é fácil encontrar um caso no qual Deus 

chamou uma pessoa velha para fazer algo novo  ou de grande significado – 1 Sm 3:1, 4; Dn 1:4, 8; 

Mt 4:18-20: 

1.  Podemos dizer que praticamente todos os que foram usados por Deus para começar algo  novo  

ou foram escolhidos por Ele para mudar a era, eram  jovens – Dt 1:38. 
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2. Quase todas as obras às quais Deus chamou os jovens, foram obras que mudaram a era; para 

realizar essas obras de grande significado, Deus sempre chama os jovens – 1Sm 3:1, 4. 

B. Para serem úteis nas mãos do Senhor, para a expansão do Seu reino e propagação da Sua obra, a 

responsabilidade indubitavelmente recai sobre os ombros dos jovens – cf. At 2:14-41.  

C. Se o Senhor adiar Sua volta por cinco, dez, quinze ou vinte anos e Ele quiser realizar alguma coisa, a 

comissão terá que ser confiada aos jovens – Mt 24:14; 28:19-20; 2Tm 2:2; 4:5: 

1. Contudo, as condições de hoje, como“os campos estarem verdes”, a desolação da igreja e a 

escassez de vencedores, nos dizem que o Senhor não voltará tão cedo – 1Tm 4:1-5; 2Tm 3:1-13.  

2. Portanto, ao ver essa situação, cremos que ainda haverá um tempo considerável no qual o Senhor 

quer realizar algo na terra –2Pe 3:9. 

3. Daqui a vinte anos, os que serão úteis ao Senhor são aqueles que hoje têm vinte anos ou menos– 

2Tm. 3:14-15, 17: 

a. É necessário que haja um grupo de jovens salvos que recebam ajuda espiritual adequada 

hoje, para que ganhem experiência e sejam usados pelo Senhor no futuro—2Tm 2:2. 

b. Se não houver jovens ganhos pelo Senhor hoje, depois que partirmos não haverá quem nos 

suceda; então haverá uma lacuna – cf. Dt 1:37-38. 

4. Se houver irmãos e irmãs jovens levantados pelo Senhor e se formos preservados de maneira que 

lhe demos uma orientação absolutamente positiva em vez de restrições errôneas, não haverá 

necessidade de esperar que o Senhor nos leve; hoje mesmo eles podem tornar-se úteis nas mãos 

do Senhor – 2Tm. 3:10; 1Co 16:10. 

D. O futuro da obra e sua utilidade no futuro, sem dúvida, estão com os jovens; do ponto de vista do 

futuro da obra, devemos concentrar nossos esforços nos mais jovens – cf. Dt 1:38. 

 


