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Exemplo de Currículo: “Eu Amo Minha Igreja” (oferecido por Link 247)

PORQUÊ HÍFEN?
Uma das principais funções da igreja é equipar os santos para cumprir o ministério. (Efésios 4: 11-12)
O Hífen, o ministério adulto jovem da GYD, procura conectar jovens de 18 a 30 anos para o serviço, com
propósito, através de recursos, para uma missão.
O propósito de qualquer programa na igreja é atender às necessidades de discipulado de um grupo
demográfico específico do corpo e comunidade da igreja.
A igreja fez bem em implementar programas que discipulam crianças, adolescentes, pessoas casadas,
estudantes universitários e adultos solteiros em mudanças únicas na vida, mas uma idade demográfica
crescente foi isolada, e a igreja agora está trabalhando ainda mais para alcançar, equipar, e capacitar esta
demografia inexplorada de jovens.
Hífen é um programa da Divisão Geral da Juventude para “preencher a lacuna” entre os ministérios
estudantis (12-18) e todos os outros ministérios adultos que se seguem (casados, solteiros maduros,
missões).
O principal objetivo do ministério Hífen é conectar, equipar e capacitar jovens (18-30) à medida que
continuam em outros ministérios da UPCI, à medida que são conduzidos pelo espírito de Deus.
O Hífen é um lugar para jovens se conectarem uns com os outros e com Deus, serem equipados para
o ministério e a vida, e serem capacitados pela Palavra e Espírito de Deus para cumprir o ministério da
Igreja.
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COMEÇANDO COMO UM
LÍDER LOCAL
Não há ninguém melhor preparado para lançar um ministério Hífen. Deus deu a você um coração para
jovens e visão de ver um ministério feito sob medida para jovens adultos que ganham vida em sua igreja
local. Vamos fazer isso!
ORAÇÃO - A oração é a salvação para o seu ministério de jovens adultos. Em seu início, é vital que cada
passo seja coberto em oração. Antes de iniciar o processo de lançamento de um grupo Hífen, dedique
tempo cobrindo seus esforços em oração e jejum.
COBERTURA PASTORAL - Fale com seu pastor sobre sua visão e responsabilidade pelo ministério de
jovens. Peça-lhe para fazer parceria com você em oração. É imperativo que seu pastor dê sua bênção e
cobertura antes de avançar no processo de lançamento.
EQUIPE - Depois de receber a bênção de seus pastores, comece orando para reunir uma equipe de líderes
Hífen. Com a ajuda de seu pastor, escolha membros da equipe que agreguem valor, força e liderança à
sua equipe.
ESTRUTURA - Sua equipe está no lugar. Agora a diversão começa. Comece a estabelecer a estrutura do
seu grupo Hífen. Discuta as necessidades atuais e a cultura dos jovens em sua igreja e pense em maneiras
criativas de atender a essas necessidades. Planeje uma reunião anual com sua equipe de liderança e
comece a delegar responsabilidades e funções de liderança aos membros de sua equipe. Depois de
estabelecer a missão, os valores fundamentais e a estrutura da sua equipe de liderança, comece a explorar
maneiras de iniciar seu ministério.
LANÇAMENTO - O lançamento do seu grupo Hífen irá preparar o terreno para o futuro crescimento e
desenvolvimento do seu ministério de jovens. Lance com excelência. Talvez seu primeiro evento seja
um hangout, um estudo bíblico ou um pequeno grupo. Independentemente de como você escolhe o
lançamento, planeje e anuncie bem para criar excitação em sua igreja. Planeje seu lançamento e eventos
de acordo com a disponibilidade de seus jovens. Antes de lançar seu grupo Hífen, esteja preparado
para ter eventos consistentes, oportunidades de adoração e discipulado e / ou pequenos grupos. Estes
podem ser oferecidos semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, dependendo do tamanho e
disponibilidade da sua equipe.
Não há maneira certa ou errada de se fazer o ministério de jovens adultos. Os elementos mais importantes
para começar como um líder jovem adulto local envolvem a oração, a cobertura do seu pastor e a
adaptação da estrutura do seu grupo Hífen para atender às necessidades da sua igreja local. Nosso
objetivo é ver almas salvas e discipuladas no Reino. A mensagem é imutável, mas o método de espalhar
o Evangelho pode ser criativo. O céu é o limite. Você consegue fazer isso!

PA C OT E D E I N I C I A N T E

4

HÍFEN LOCAL LÍDER
DESCRIÇÃO DO TRABALHO
TÍTULO DO TRABALHO Líder Hífen / Pastor de Jovens
RELAÇÕES DE TRABALHO Relatórios para o pastor líder, colaborar com os membros da equipe de
liderança Hífen.
JRESUMO DO TRABALHO Para projetar a visão do ministério Hífen local, lidere a equipe do Hífen na
execução de eventos, atividades e discipulado, e construa relacionamentos dentro do ministério para
jovens.
RESPONSABILIDADES O Líder de Hífen será responsável pelas seguintes atividades:
1.

Criar e manter um inventário dos nomes e informações de contato de todos os jovens, com idades
entre 18 e 30 anos.

2.

Comunicar informações, atualizações / lembretes de atividades do Ministério de Hífen para jovens
através de várias maneiras; textos, e-mails e plataformas de mídia social.

3.

Desenvolver continuamente esforços de discipulado e currículo relevantes para atender às
necessidades do ministério jovem local.

4.

Manter e executar uma programação de oportunidades de culto anuais feitas sob medida para jovens.

5.

Colaborar com o pessoal do Hífen e avaliar as necessidades do grupo de jovens e a eficácia dos
esforços atuais.

6.
7.

Monitorar a assimilação e o progresso de Hífen age novos convertidos em ministério de jovem.
Construa relacionamentos dentro do ministério de jovens e capacite os jovens com ministério e
oportunidades de servir.

8.

Coordenar com o Líder e os líderes dos hífens do distrito para envolver os jovens nos esforços gerais
do ministério do Hífen do distrito.
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ESTRUTURANDO UM MINISTÉRI
DE HÍFEN LOCAL
Todo ministério de jovens varia em tamanho, necessidade demográfica e específica. Independentemente
da composição exclusiva do seu grupo Hífen, quatro valores centrais podem ser aplicados à estrutura
do seu ministério. Estes incluem discipulado, adoração, comunidade e serviço. Ao proporcionar essas
oportunidades, os jovens adultos não apenas experimentarão a maturidade espiritual, mas também
o crescimento em áreas práticas da vida cristã. O objetivo do ministério é levar os outros a Jesus e
discipular os seguidores de Cristo. Ao promover um ambiente de maturidade espiritual, vida centrada em
Cristo e capacitação no ministério, essa meta pode ser alcançada.
DISCIPULADO - Muitos jovens estão no meio de uma grande transição. Com isso, é imperativo que os
jovens sejam continuamente discipulados. As oportunidades de discipulado incluem ensino baseado em
discussões sobre princípios doutrinários e práticos. É vital que as crenças doutrinárias sejam solidificadas
durante esses anos, mas também que os jovens sejam equipados com ferramentas e ensinamentos para
prepará-los para uma vida baseada na Bíblia. Tópicos como princípios relacionais com Deus e outros,
mordomia (tempo, talento, recursos), e ambos descobrindo e cumprindo o propósito dado a Deus, são
intrínsecos em ajudar os jovens a alcançar seu pleno potencial como discípulos de Cristo.
ADORAÇÃO - As oportunidades de adoração adaptadas especificamente para e dirigidas por jovens
proporcionam desenvolvimento de ministério e maturidade espiritual. Criar uma oportunidade de
culto anual (semanal, mensal, trimestral) proporcionará aos jovens uma avenida através da qual eles
podem desenvolver seus dons e proporcionar-lhes um senso de propriedade e responsabilidade. As
oportunidades de adoração também servem como uma forma de evangelismo dentro da comunidade.
Finalmente, eles podem ser adaptados ao tamanho e à cultura do seu grupo Hífen.
COMUNIDADE - Jovens anseiam por conexão. Assim, oferecer oportunidades para a comunidade
é vital para a saúde, a camaradagem e o crescimento de um ministério de jovens. As oportunidades
da comunidade podem incluir pequenos grupos (baseados em hobbies, interesses, etc.) e eventos de
companheirismo. Estes tempos de comunidade podem ser hospedados por vários jovens e não requerem
uma quantidade excessiva de preparação. Alguns exemplos de eventos de confraternização incluem
reuniões em um café local, hospedagem de uma fogueira, noites de jogos ou simplesmente convidar
jovens para o seu estilo BYOE (traga seu próprio tudo). As oportunidades da comunidade não são apenas
eficazes na construção de relacionamentos dentro do ministério do jovem, mas também servem como
um método de evangelismo e uma avenida pela qual a proximidade e o conforto relacionais podem ser
alcançados.
SERVIÇO - A maturidade espiritual pode ser medida pelo serviço de alguém. Um crente maduro é forte
em sua fé e gasta muito do seu tempo, talento e energia investindo no Reino, o que resulta em satisfação.
Por meio de oportunidades de discipulado, os jovens podem descobrir seus dons e habilidades dados por
Deus e, por meio de oportunidades de serviço, esses dons podem ser usados no Reino. Oportunidades
de servir podem incluir hospitalidade, planejamento de eventos, música, falar em público, ensino, artes
criativas e muito mais. Uma cultura de serviço em seu ministério de jovens fornece um ministério autosustentável e permite que os líderes se concentrem na visão geral e construindo relacionamentos,
enquanto os jovens estão experimentando um crescimento exponencial ao servirem no ministério.
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EVANGELIZANDO
A JUVENTUDE
SUBSTÂNCIA AO LONGO DO ESTILO.
O evangelismo de jovens deve sempre pressionar para ter substância sobre o estilo. Mais do que nunca,
nosso mundo enfatiza o estilo sobre a substância, a apresentação sobre a prática. Quando permitimos
que o nosso evangelismo siga esse padrão, ele se torna focado em lugares e coisas ao invés das pessoas
que estamos tentando alcançar. A busca pelo estilo leva a uma corrida interminável, cujo resultado nos
deixa fatigados e frustrados.
Isso não significa que o estilo não tenha importância em nossa apresentação do evangelho. Nossa
sociedade é tão visualmente dirigida; até usamos filtros para nos divulgar aos nossos amigos. Não se
engane, os jovens sabem o que parece ser bom e o que parece ser falso. No entanto, uma primeira
impressão dificilmente vale a maioria do seu orçamento. Não devemos cometer o erro de permitir que
o estilo de nosso evento ofusque a substância e o propósito da reunião. Devemos ser motivados pelo
propósito de criar conexões e relacionamentos com aqueles que estamos buscando alcançar, caso
contrário, tudo isso era inútil. Jovens querem conexões reais e honestas com outras pessoas. Lembre-se
de mudanças de estilo rapidamente, mas nossa mensagem é sempre constant.
TODOS OS GRUPOS SÃO DIFERENTES.
Ao coletar ideias e métodos de livros e de outras pessoas que tiveram sucesso, não são vítimas de
um ministério de cortador de biscoitos. A maioria dos autores não sentou sua igreja, trabalhou em sua
comunidade ou conversou com seus jovens. Conheça as pessoas que Deus enviou a você, aceite-as por
quem elas são e comece a construir seu evangelismo em torno de suas características e personalidade.
Crie sua própria identidade cultural em sua cidade. Você está aí para alcançar sua cidade.
Há tantos grupos inexplorados de pessoas prontas para serem evangelizadas. Descubra o que os jovens
da sua cidade fazem com seu tempo livre e faça isso. Por exemplo, o grupo Hífen em São Petersburg,
na Flórida, vai ao centro algumas vezes por mês para jogar Shuffle Board no histórico clube de shuffle
board da cidade. Às vezes, o jogo de shuffleboard é conhecido por ser um “jogo de pessoa mais velha”,
mas gostamos de ir ao centro e estar com milhares de outras pessoas - jovens e idosos. Isso também
permite que nosso grupo traga seus amigos que eles estão tentando alcançar. Durante esse período,
temos muitas oportunidades de nos conectar com novas pessoas, construir relacionamentos existentes e
ser uma presença visível na comunidade. Às vezes, o evangelismo eficaz significa mudar a maneira como
você opera, em vez de mudar os outros.
O OBJETIVO FINAL É O RELACIONAMENTO COM DEUS.
Evangelismo é tudo sobre conexão. A mensagem que pregamos precisa encontrar um lugar nos
corações dos incrédulos, ou então terminará como outra teoria, pensamento ou discurso inventado. Evite
evangelismo processado, que muitas vezes é uma informação produzida em massa que funcionou para
alguém, em outro lugar, em um horário diferente. Trabalhe na construção de relacionamentos autênticos
com jovens para que eles possam ver, sentir e ouvir a Deus através de você. Você e seu grupo Hífen são
apenas vasos, veículos e canais para os incrédulos conhecerem a Deus. Quando eles sabem que você se
preocupa com eles, eles são muito mais propensos a aceitar o amor e a compaixão que só Deus pode dar.
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COMO ESCOLHER UM
CURRÍCULO
Escolher um currículo pode ser complicado, às vezes, mas não se preocupe. Um currículo pode ser
qualquer livro da Bíblia, qualquer guia de estudo para pequenos grupos, qualquer livro ou até mesmo
qualquer lição autônoma.
O mais importante ao escolher um currículo é lembrar que é para ser um guia e nunca deve ser
simplesmente lido para um grupo de ouvintes. Não é para substituir o papel do professor, mas sim
para agir como um roteiro para o aprendizado e discipulado. Alunos ativos são discípulos ativos, que
produzem grupos de Hífen ativos.
Ao escolher um guia, procure o conteúdo que seu grupo possa ler em conjunto e discutir em conjunto,
enquanto o facilitador mantém todos envolvidos e envolvidos. O facilitador pode fechar cada reunião
com uma recapitulação do conteúdo coberto, aplicação do conteúdo e visão do grupo.
Para resultados sustentáveis, tenha uma noção do seu grupo e de onde todos estão nos seus estudos
pessoais. Como nenhum grupo de hifen é o mesmo, conheça seu grupo e ouça o que ele precisa saber e
estudar mais de perto, depois trabalhe de lá como um grupo. Também pode ajudar a fazer uma pesquisa
dentro de seu grupo para avaliar quais são os interesses que os jovens podem ter. Escolha um currículo
que facilite a necessidade de sua igreja local ou ajude a responder a uma necessidade dentro do seu
grupo Hífen.
Alguns tiveram sucesso estudando um livro da Bíblia, depois que a série terminou, eles estudaram um
personagem da Bíblia, e depois disso, fizeram um estudo tópico. Ajuda a ter variedade ao conteúdo e
formato do estudo.
Ao ler a Bíblia, ajuda a ler em voz alta e em conjunto, ou você pode se revezar na leitura de certas
passagens. Ouvir a palavra através de outra voz pode ajudar a trazer uma nova perspectiva para as
passagens. Procure entender o que o contexto é primeiro, então o que o escritor está dizendo, então
procure encontrar o aplicativo para o grupo.
Acima de tudo, certifique-se de que seu currículo está centrado em Jesus e na verdade da Sua palavra.
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COMO IMPLEMENTAR UMA
VIAGEM MISSIONÁRIA
Somos todos chamados a revelar o evangelho de Cristo ao mundo, e uma maneira de fazer isso é através de
viagens missionárias. Além de observar os passos logísticos de como implementar uma viagem missionária,
fazer as perguntas certas na preparação, durante e depois da sua viagem é a chave para maximizar sua
experiência de viagem missionária.
PAUSE E REFLITA SOBRE ESSAS PREGUNTAS:

•
•
•
•
•
•

Quem é Deus chamando-nos para servir?
Quais dons nosso grupo deve usar para servir os outros?
Como esses dons se traduzem em quem servimos?
Deus está nos chamando para uma viagem missionária internacional, doméstica ou local?
Por que queremos fazer uma viagem missionária?
Queremos trabalhar com uma organização missionária estabelecida para nossa viagem, ou estamos
coordenando o evento principalmente por conta própria?

•

Quais são os objetivos da viagem? Quais são as expectativas para o nosso grupo?

IMPLEMENTANDO A VIAGEM MISSIONÁRIA:

•
•
•

Ore. Quem é Deus chamando você para servir?
Crie uma equipe de missões. Montar uma equipe de 3-6 pessoas.
Lançar pesquisa inicial. Para qual grupo de pessoas somos chamados a servir? Esqueça os lugares;
pense em termos de pessoas.

•
•
•

Quem? Quando?
Promova a viagem e crie um plano claro para o que virá em seguida.
Fornecer expectativas e detalhes claros, incluindo: datas, preço, hospedagem, visão por trás da
viagem, cronograma, o que levar, documentos de viagem e arrecadação de fundos.

•
•

Realizar sessões de treinamento pré-viagem.
Educar as pessoas: discutir expectativas culturais e segurança; criar dinâmicas de grupo e confiança;
e desenvolver uma forte base espiritual.

•
•
•
•
•
•
•

Visão do elenco.
Sirva durante a viagem.
Sirva a comunidade e invista no seu próprio grupo.
Informe sua igreja local sobre sua viagem.
Dê uma festa de acompanhamento.
Comemoro!
Tire um tempo para processar tudo o que Deus fez em sua viagem.

CONCEITOS A CONSIDERAR

•
•
•
•
•

O Complexo do Salvador.
Vocês são convidados da comunidade.
Jesus já está presente.
Entre com espírito de humildade e atitude de aprendizado.
Parceria após a viagem.
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CRIE UM ESPAÇO
PARA HÍFEN
Seu grupo de jovens precisa de um espaço próprio. Não que estar em um espaço maior não seja ótimo,
mas eles só precisam de um espaço próprio.
Quando você cria esse espaço, ele precisa ser um lugar onde:
É O ESPAÇO DELES.
•

Exclusivo para eles, para que represente o jovem que não é mais jovem, mas ainda não está na
próxima fase de sua vida.

Criado por eles, que lhes dará um senso de propriedade do espaço. Permita-lhes uma palavra no design,
em trazer / escolher coisas para o quarto, em ajustar o quarto, e na manutenção do espaço.
O JOVEM PODE SER ELE MESMO.

•

Casual e confortável.

•

Sofás de estar confortáveis, cadeiras confortáveis ou apenas vários tipos de cadeiras.

•

Iluminação mais suave, talvez lâmpadas, ou pendurar luzes no teto. Isso não é criar a atmosfera
sombria que muitas vezes existe na cultura jovem, mas uma luz mais suave do que a luz fluorescente
de uma sala de aula da escola.

•

Oferecer / permitir bebidas / alimentos. Isso cria automaticamente uma atmosfera mais confortável.

O JOVEM PODE IR E VIR SEM UMA DISCUSSÃO MACIÇA.

•

Não é um espaço estranho para entrar - não aponte quando eles estão atrasados.

•

Certifique-se de que o espaço seja fácil de entrar ou sair sem interrupções de portas barulhentas, ou
ter que passar por pessoas.

•

Portas abertas apoiadas.

•

Cadeiras que não estão todas de frente para a entrada.

O JOVEM PODE FICAR CALADO QUANDO PRECISA FICAR CALADO E CONVERSAR QUANDO QUISER
CONVERSAR.
•

Assento circular que lhes permite contribuir ou adicionar comentários à aula ou a uma discussão em
classe.

•

Vários tipos de assentos. Parece mais como um espaço de vida / home quando o assento é variado
em grande estilo.

•

Instale-se em espaços de conversação, como cadeiras com uma mesa lateral entre eles, que lhes
permita conversar entre si e com o grupo antes e depois da aula. Isso ajudará o espaço a se parecer
mais com o deles e não apenas um lugar para uma aula.
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ORGANIZANDO UM EVENTO
PARA JOVENS
Planejar um evento criativo para jovens adultos para o seu grupo Hífen é mais fácil do que você imagina.
Com um plano e uma equipe para fazer isso acontecer, você ficará surpreso com o quanto pode ser
realizado.
PLANO - Pelo menos 2 a 3 meses antes do evento, reúna-se com uma equipe de líderes do Hífen para
começar a discutir seu evento. Nesta reunião de planejamento inicial, a estrutura geral do evento está
sendo estabelecida. Itens como datas, temas, metas, orçamentos e responsabilidades da equipe são
discutidos no momento. Após a reunião inicial, agende várias reuniões futuras e atribua tarefas a serem
apresentadas ou completadas por essas datas. Você ficará surpreso com o quão eficiente o planejamento
levará seus eventos rapidamente ao próximo nível.
CONHEÇA O SEU PÚBLICO - Durante o processo de planejamento, é vital que a equipe de planejamento
esteja ciente do público e da cultura do seu grupo Hífen. O objetivo dos eventos para jovens adultos é
criar comunidades, integrar convidados e novos membros e capacitar jovens adultos a crescer. Esses três
objetivos só podem ser alcançados se os eventos forem adaptados ao seu grupo específico. O seu grupo
Hífen é atlético? Eles gostam de atividades ao ar livre? Eles são artísticos? De que atividades recreativas
eles participam fora da igreja? Encontre as respostas para essas perguntas e planeje de acordo. Oferecer
aos jovens adultos uma alternativa divertida em um ambiente cristão será fundamental para criar
entusiasmo, assimilar novos membros e construir uma camaradagem dentro do seu grupo Hífen.
SEJA CRIATIVO - O céu é o limite. Estabeleça seu orçamento e seja criativo. Criatividade nos detalhes de
um evento é o que o diferencia de “apenas outro encontro Hífen”. Você pode usar a criatividade dentro de
elementos de evento como tema, decoração, música, localização, vestuário, comida, atividades, brindes
etc. alguém te convidou para o evento que você está planejando, você gostaria de participar? E você se
sentiria confortável se aparecesse? Use sua criatividade para tornar o evento atraente não apenas para o
seu grupo Hífen, mas também para jovens adultos sem igreja em sua comunidade.
DELEGAR - Há força nos números. Delegue o maior número possível de tarefas relacionadas a eventos
para os jovens de sua equipe / grupo. Compartilhar a responsabilidade não apenas aliviará sua carga, mas
também fortalecerá os outros e dará a eles um senso de responsabilidade. Quando os jovens adultos se
sentem atraídos por um esforço, eles freqüentemente começam a tomar iniciativas e trazem idéias para
a mesa.
ANUNCIAR - Talvez a razão mais importante para o planejamento futuro seja vital no processo de
organização de um evento é fornecer tempo suficiente para anunciar. Você pode planejar um evento
fantástico e ser um fracasso simplesmente devido à falta de propaganda. Depois de estabelecer a data,
a hora, a localização e o tema do evento, chame um designer gráfico (ou use um dos muitos aplicativos
gratuitos disponíveis), crie um anúncio e exploda a mídia social. Se possível, crie folhetos, envie um e-mail
e incentive seu grupo Hífen a postar em suas contas de mídia social pessoal. Desde o dia que você tem
o gráfico até o momento do evento, continue promovendo o seu evento!
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ATRAINDO OS
JOVENS
PLANEJANDO SUA PRESENÇA
Existem muitas maneiras diferentes de fazer atrair, e o atrair é fundamental para os jovens. Com toda a
ênfase nas mídias sociais e na capacidade dos jovens de usar filtros e editar fotos, eles são praticamente
profissionais em atrair, já que “anunciam a si mesmos” nas redes sociais todos os dias. Portanto, você
deve reservar um tempo para planejar sua estratégia de atrair para o grupo demográfico de Hífen, mas
não fique sobrecarregado. Você pode facilmente usar uma rede social estabelecida, como o Facebook,
para ser sua base on-line.
EXISTEM ALGUMAS PERGUNTAS QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDÁ-LO A ESCOLHER OS
CAMINHOS CERTOS PARA O ATRAIR. AQUI ESTÃO ALGUNS:
•

Quais são os objetivos ou seus esforços de atrair?

•

Onde as pessoas com as quais você está tentando se conectar passam a maior parte do tempo
online?

•

Qual será o meio mais eficaz de alcançar o demográfico hífen?

A maioria das organizações não separa seus esforços de marketing para uma única via; Eles colocam em
tela tantos lugares quanto possível com suas informações. Por exemplo, a Divisão Geral da Juventude
tem um site, uma página no Facebook, uma conta no Twitter e um Instagram. Cada uma delas é uma
ferramenta usada para fins específicos em seus objetivos de marketing. Pode ser de seu interesse usar
vários meios de marketing para alcançar o grupo demográfico hífen em sua área.
PÁGINAS DO FACEBOOK
As páginas (em oposição a um perfil de grupo ou individual) permitirão que você se envolva e se
comunique com o público. Você pode se conectar com pessoas que estão casualmente envolvidas, ou
são apenas curiosas e querem explorar seu ministério primeiro.
GRUPOS DO FACEBOOK
A função Grupo foi projetada para se comunicar em um ambiente menor e menos público. É aqui que
você pode se envolver mais e se comunicar facilmente com grupos principais de pessoas menores. Você
pode personalizar o nível de acesso para gerenciar o conteúdo da sua página muito mais fácil do que
usar páginas.
TWITTER
O Twitter também é uma ferramenta útil para o marketing do ministério Hífen para jovens em sua área.
O Hífen pode usar o Twitter para promover eventos, funções ou materiais. Também é benéfico quando
se procura incentivar jovens compartilhando pensamentos inspiradores e versículos das escrituras. O
Twitter permite que você se envolva com jovens que estão interessados no
 ministério Hífen e, é claro,
também é um meio útil de comunicação e anúncios.
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OUTRAS MÍDIAS SOCIAIS ÚTEIS QUE PODEM SER USADAS PARA ATINGIR JOVENS:
•

Blog ou Vlog (como o YouTube)

•

Instagram

•

LinkedIn (rede profissional)

•

Pinterest

•

Foursquare

•

Periscópe

A principal coisa a lembrar é que nem todos os jovens são iguais e não há “tamanho único”. Eles podem
se comunicar e responder às informações de maneiras diferentes. Está bem! Pesquise quais ferramentas
de comunicação funcionam bem para o seu grupo e, em seguida, utilize-as!
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ENTENDENDO A
CULTURA DO HÍFEN
Vivemos em um mundo que anseia por comunidade e é responsabilidade da Igreja criar uma atmosfera
na qual as pessoas possam se sentir conectadas emocional e espiritualmente umas com as outras e com
Cristo.
Os jovens são frequentemente forçados a se mudar para encontrar trabalho ou frequentar a escola Até
mesmo os jovens que ficam em casa acham que, devido à natureza transitória desse grupo demográfico,
seu grupo social normal foi confundido devido a mudanças de local e mudança de horários - insira
seu ministério Hífen local. Devido ao nosso desejo inato de comunidade e às tendências presentes na
comunidade de jovens que promovem a alienação, é crucial que a Igreja forneça uma saída divina para os
jovens terem um senso de comunidade e se relacionarem com Jesus e Sua igreja.
Os psicólogos acreditam que há quatro componentes necessários para criar um senso de comunidade
dentro de um grupo.
1.

ASSOCIAÇÃO - Seu ministério de jovens adultos deve: definir os limites do que constitui a filiação,
fornecer segurança emocional, exigir investimento pessoal, criar um ambiente de pertença e
identificação.

2.

INFLUÊNCIA - Os membros do seu grupo devem sentir que têm influência no grupo. Por outro lado,
o grupo deve influenciar seus membros.

3.

INTEGRAÇÃO E ATENDIMENTO DE NECESSIDADES - Os membros devem sentir que estão sendo
recompensados de alguma forma por sua participação.

4.

CONEXÃO EMOCIONAL COMPARTILHADA - Este é o elemento definidor de qualquer comunidade
verdadeira.

Para alcançar efetivamente os Hífens, é importante entender as melhores maneiras de se comunicar
com os jovens. O Evangelho é obviamente transcendente acima de todos os tempos, culturas e crises
culturais; no entanto, é imperativo usar os meios mais eficazes de comunicar essa verdade para garantir
que seu público entenda e receba a mensagem. A comunicação não ocorreu até que a mensagem tenha
sido recebida e compreendida; é por isso que os métodos que usamos para determinadas informações
demográficas são cruciais.
Ao comunicar o evangelho a Hífens, certifique-se de que sua mensagem transcende tradições tendenciosas
ou opinativas. Eles anseiam pela verdade e há uma fome do Pão da Vida em nossa cultura. Muitos pensam
que sabem o que a Bíblia e os cristãos defendem, mas na maioria das vezes é apenas uma coleção de
declarações ou opiniões que ouviram de outras pessoas ou que foram vistas mal interpretadas na mídia
e em outros lugares. Portanto, baseie seu ensino na Palavra; melhor ainda, ensine a Palavra e permita que
ela cresça em suas vidas. Busque uma resposta a um movimento do Espírito Santo. Isso transcenderá as
diferenças culturais ou demográficas.
Tenha cuidado para tratar jovens como eles são - jovens adultos. Eles não estão na classe da juventude ou
elementar da escola dominical. Eles são adultos e devem ser tratados como tal. Não perca tempo dizendo
que eles precisam “conhecer melhor, crescer ou ser como outras gerações”. Seja humilde e ensine-os de
onde eles são e com quais características eles possuem. Não faça generalizações. Isso fará com que você
perca credibilidade com os jovens. Por fim, e um dos pontos mais importantes a lembrar é não levar para
o lado pessoal ou ficar ofendido quando perguntas são feitas. Jovens estão cheios de perguntas, e isso
significa que eles estão lidando com as informações que você compartilhou com eles. Aprendemos com
perguntas, por isso, não tenha medo de perguntas - basta respondê-las com tato e respeito.
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