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SUMÁRIO 

“JOVEM MONITOR” 
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1. O Projeto 

Considerando que o maior número de universitários brasileiros está na faixa etária 

de 18 a 35 anos, e que muitos jovens presbiterianos são universitários, o projeto 

Jovem Monitor surge com o intuito de incentivar o serviço voluntário em todas as 

esferas da vida do jovem cristão. 

Através das aulas e auxílios aos colegas da faculdade, além de possibilitar ao jovem 

o exercício do serviço, é uma excelente oportunidade de testemunhar do evangelho de 

Cristo.  

Dessa forma o projeto tem como objetivo, incentivar os jovens Presbiterianos a 

participarem de Monitoria Voluntária nas Universidades/Faculdades em que estudam. 

Lembrando que o tema do quadriênio da CNM é “Servos uns dos outros, pelo amor”, e 

que o servir deve estar além das paredes da igreja e de programações pontuais, o 

incentivo a monitoria, cultivará no Jovem Presbiteriano ainda mais o desejo de servir 

voluntariamente. 

 

2. O Monitor da Vez 

Buscando e divulgar e motivar outros jovens, a aba da secretaria disponibilizará 

periodicamente o espaço para depoimentos de jovens que aceitaram e 

experimentaram o desafio de servir dentro da faculdade.  Na coluna “O Monitor da 

Vez” se apresentará um “novo Jovem Monitor” falando sobre seu cotidiano e sobre a 

experiência da Monitoria. 

 

3. Possibilidades 

A monitoria nas faculdades, é apenas uma das possibilidades de ação da 

Mocidade no contexto educacional. 

Salta aos olhos a crescente carência na Educação Básica em nosso país. Crianças, 

jovens e adolescentes que “avançam” de nível, apresentando dificuldades “gritantes” 

no desenvolvimento da aprendizagem.  

Convoque sua UMP, elaborem projetos de monitoria e também de aulas de 

reforço. Planejem momentos devocionais com o público assistido.  
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Enfim, temos muito a contribuir. 

Como diz Timoty Keller em Justiça Generosa, “...quando se deseja exercer justiça 

Social, não precisa ir muito longe, as necessidades estão sempre próximas a você.” 

  

4.  Considerações finais 

“...não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de 

Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus; servindo de boa vontade, como ao 

Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, 

receberá  isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre.” Efésios 6:6-8. 


