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Voluntários da Igreja Adventista, em Everett,
se mobilizam para resgatar e atrair jovens

Rosana Lacerda
Fotos Divulgação

fazemos atividades físicas, que envolve
jogos, brincadeiras e esportes. Temos a
parte de conhecimento onde eles fazem
especialidades de vários tipos de áreas
como: acampamento, fazem estudos de
todos os tipos de animais, trabalhamos
com atividades com artes manuais, tais
como crochê, tricô, enfeites de bolo com
as meninas e genealogia para os meninos, temos um número enorme de ativi-

O

casal, Júlio e Nélia Santos e
sua equipe, trabalham juntos
em prol dos jovens para incentivá-los a terem um futuro melhor, sem
os percausos dos perigos dessa idade.
Trabalham juntamente com o Pastor da
Igreja de Everett, Kleber Hernandes,
onde são membros há alguns anos. O
casal é de São José dos Campos, SP, e
está nos EUA há 19 anos e são membros ativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Everett. Na igreja
eles trabalham com adolescentes de 10 a

Nélia e seu esposo Julio Santos

17 anos e também com pessoas que não
participam da igreja, em um trabalho conhecido como Clube de Desbravadores.
Nélia conta que o primeiro contato dela,
com o Clube foi no Brasil, através do
marido, ele entrou quando tinha apenas
10 anos de idade, e ela aos 22 anos, depois de ter encontrado a igreja e ter se
casado com Júlio, hoje já são quase 30
anos dedicados.
O trabalho envolve várias atividades
para os adolescentes. “Trabalhamos
com eles na parte física, mental, e espiritual. Temos reuniões semanais, aos
domingos na Igreja de Everett, onde
nos reunimos por 3 horas e ensinamos
várias coisas. Temos a parte espiritual,
onde os adolescentes podem ter uma
maior comunhão com Deus. Depois

dades, onde quem completa ganha um
honor e coloca na sua faixa de uniforme
de classe A”, explica Nélia. No último
domingo de junho, eles fizeram um passeio ciclístico, uma das muitas atividades
cujo objetivo é os ajudar a manter-se
unidos, serem amigos, uns dos outros
e se manterem forte na casa de Deus.
“Outro ponto que enfatizamos é ensinar
aos jovens a serem lideres no futuro. Tra-

balhamos para que em alguns anos possamos deixar a frente do trabalho e eles
passem a tomar conta. O Clube começou em Outubro de 2015 com apenas
9 crianças, e hoje já são 24. A meta,
segundo o casal é poder divulgar o trabalho e trazer mais crianças para juntar-se
a eles e assim, evitarem adolescentes se
envolvam em problemas. “Também trabalhamos com disciplina, obediência,
coordenação e muito respeito a líderes e
aos colegas. Alertamos os pais que seus
filhos precisam de atenção, carinho e ao
mesmo tempo disciplina, para que eles
se tornem adultos confiantes e firmes nos
princípios. Vejo muitos jovens perdidos
no caminho, porque não conseguem reunir todas essas atividades”, conclui Nélia
Santos. Para entrar no Clube o único
critério é a faixa etária, ter entre 10 a 17
anos. O Clube é mantido com o auxilio
da Igreja, com mensalidades pagas pelos
pais e por meio de atividades esporádicas, como vendas de camisetas ou trabalhos que as crianças fazem para arrecadar mais fundos. Fica a dica; Membro
ou não da Igreja vale a pena conhecer o
trabalho do Clube dos Desbravadores e
também se motivar em prol de um futuro melhor para os jovens.
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