
ADOLEDESAFIOS 

 

 Esta é uma atividade para ser desenvolvida com os adolescentes ao longo do 

período de um ano eclesiástico. 

 É uma forma interessante de estimulá-los a participar da missão da igreja, de 

trabalhos comunitários, de cerimônias da igreja, de auxílio ao próximo, de atividades 

recreativas, culturais, de aventura, de cuidado do corpo e etc. 

 Como lançar o projeto? Aproveite a última reunião do ano ou a penúltima e você 

como professor já solicite ao professor dos juvenis a relação dos meninos e meninas que 

irão para sua classe no ano seguinte. Peça para ele que ao invés de promover os juvenis no 

ano que vem, que ele já os autorize a mudar de classe na última reunião do ano e nesta 

última reunião divida-os em pequenas equipes (de 6 a 8 alunos) e logicamente você 

precisará de mais de um professor para lhe ajudar a supervisionar esta atividade. Na 

ausência de mais professores, convide alguns pais que gostem de estar juntos com seus 

filhos e com certeza você conseguir aliados para lhe ajudar. 

 A data você já sabe – último sábado do ano para a primeira tarefa e sempre no 

último sábado de cada mês você entrega a próxima tarefa para as equipes que realmente 

cumpriram a anterior. Crie todo um clima de expectativa na hora de entregar a tarefa e 

sugiro que você as entregue lacradas num envelope para o líder adolescente de cada classe. 

Antes de encerrar a escola sabatina do último sábado do mês, antes da oração final, este é o 

momento de entregar à nova e receber a outra tarefa pronta. Não corrija nada neste 

momento e nem dê aos adolescentes o gostinho de saber nesta hora se eles cumpriram bem 

a tarefa anterior, se conseguiram pontuação máxima ou não. Diga que irá levar tudo para 

casa e ao longo do próximo mês, você vai dizendo que conseguir avaliar de uma, no 

próximo sábado da outra e assim sucessivamente. O ideal é que você trabalhe com quatro 

equipes, pois como o mês tem quatro sábados, a cada sábado você dá o resultado da 

pontuação para uma das classes. A classe que não conseguiu entregar a tarefa merecerá um 

carinho especial de sua parte como diretor de adolescentes. Terás que sentar com eles, 

avaliar os motivos de não terem feito e ajudá-los e se for o caso, as demais equipes devem 

ajudar também. Logicamente a equipe que não entregou a tempo perderá pontos pela 

entrega pontual e as equipes que ajudarem a outra a terminar ganham pontos de 

solidariedade. O importante nesta atividade é que a classe de adolescente como um todo se 

envolva e no fim todos tenham cumprido todos os 12 desafios.  

 Os critérios da pontuação podem ser simples e sugiro: 

1) Pontualidade  - o prazo máximo é sempre o último sábado de cada mês.  

2) Qualidade – o trabalho para Deus deve sempre exigir o  nosso melhor. Valorize 

os melhores trabalhos. 

3) Solidariedade – as equipes que ajudarem as outras a cumprir a missão, ganham 

pontos e muitas das atividades eles deverão trabalhar juntos. Valorize essa união 

em prol do objetivo. 

4) Envolvimento – todos da equipe devem cumprir a missão. Se acaso algum 

adolescente não participou sem um motivo justo (doença por exemplo)  a equipe 

perde pontos.   

5) O desafio alcançado valerá 10 pontos para a equipe, sendo dado 2,5 pontos para 

cada um dos critérios acima. Se por acaso um dos adolescentes não tiver feito a 

sua parte, a equipe não precisa deixar de cumprir, ela trabalha mas já sabe que 

poderá perder 0,5 ponto no critério envolvimento pelo fato do adolescente não 



ter feito a sua parte.  No item pontualidade, o mesmo critério – se cumprirem a 

tempo, recebem pontuação máxima, por sábado de atraso, perdem 0,5 ponto. O 

critério qualidade deverá ser bem pesado para não serem cometidas injustiças. 

Às vezes uma classe tem adolescentes com mais recursos materiais e 

tecnológicos que a outra (computador, impressora, scaner, máquina digital) e as 

demais equipes não tem como competir com esse tipo de recursos. Todos podem 

correr atrás de tecnologia, todos podem se superar e é importante que isso 

aconteça, porém o que temos que avaliar é a tarefa pronta. A melhor recebe os 

2,5 pontos e uma perda de apenas 0,5 ponto será suficiente para as demais que 

não ficaram com uma apresentação tão maravilhosa. Mas as classes que 

cumprirem a missão de uma forma relaxada deverão perder mais pontos. 

Devemos deixar claro para os adolescentes que Deus não se agrada de serviços 

prestados de uma forma relaxada ou relapsa. A própria Bíblia nos diz “maldito 

aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente” e isso inclui obviamente o 

nosso trabalho como professores também. 

 

Esta tabela abaixo vai facilitar a sua vida na hora de computar os pontos: 

 
Classes Tarefa Pontualidade Qualidade Solidariedade Envolvimento Total 
Adolepower 1      
Adolefortes 1      
Adolecrentes 1      
Adolesisters 1      

 

Mas a esta altura você pode estar perguntando: e quais seriam os desafios? 

Vamos a eles e estes são apenas sugestivas e nada melhor que a sua criatividade 

e sua visão de professor para ir criando novas. 

 

1º)  Qual a nossa cara – caberá à equipe fazer um cadastro amplo de seus 

componentes : nome, endereço, telefone, data de aniversário, se são batizados ou 

não, escolaridade, filiação, nº de documento de identidade ou certidão de 

nascimento, gostos pessoais, alimentação preferida, esportes e etc. Cada 

adolescente poderá preencher a sua ficha, colar fotografia e fazer o seu cadastro 

da melhor forma possível, só que como o trabalho é em equipe, o que for feito 

para um deverá ser feito para todos, pois senão virá trabalho de um e não da 

equipe. Objetivo do desafio: estabelecer um perfil da classe dos adolescentes. 

 

2º)  Recreação noturna – cada classe poderá bolar uma atividade social diferente 

para ser feita num sábado à noite. Jogos de salão, futebol, vôlei, alugar uma 

quadra, ir na casa de um adolescente da equipe, ver um filme, festival de pizza e 

outras são apenas idéias do que eles podem fazer. Você como diretor deverá se 

programar para estar presente nestes próximos quatro sábados em locais 

diferentes ou ir uma hora num evento e outra hora no outro e em dois sábados 

você conclui a sua missão de estar com  seus adolescentes e pontuá-los neste 

segundo desafio. A classe poderá fazer fotos e ir acumulando tudo no álbum da 

classe e desta forma eles terão história para relembrar no fim do ano ou a 



qualquer momento. Objetivo do desafio: proporcionar aos adolescentes a 

oportunidade de uma recreação saudável. 

 

3º) Curtindo a 3º idade – cada classe deverá fazer uma atividade de natureza 

comunitária visitando pessoas da terceira idade. Poderão ser pessoas de nossa 

igreja ou a classe poderá aproveitar para fazer uma atividade evangelística. 

Mesmo para os membros de nossa igreja a classe deverá uma variação musical, 

uma meditação, uma mensagem especial para eles (algo que eles possam ler 

depois que a classe for embora), alguma guloseima especial (bolo, torta, assado 

ou mesmo frutas) e não poderia faltar um rosa ou flor especial – violeta, 

crisântemos, lírios e o que mais agradar aos adolescentes. Objetivo do desafio: 

valorização do idoso. 

 

4º) Pizzada para órfãos – cada classe irá promover a arrecadação dos 

componentes de uma pizzada, entre parentes e amigos e marcar um local para 

convidar crianças órfãos e crianças carentes e fazer para eles este lanche 

inesquecível. Serão os adolescentes que deverão fazer as pizzas, arrumar as 

mesas, preparar o ambiente, providenciar o material descartável ou não que 

utilizarão e o que é melhor irão servir os convidados. Objetivo do desafio: 

mostrar a importância da família equilibrada que a maioria tem e atender as 

necessidades do nosso próximo. 

 

5º) Recolta de itens de higiene pessoal – cada adolescente terá um mês para 

recoltar com parentes e amigos ou mesmo dar de sua própria mesada 10 itens 

diferentes de higiene pessoal para serem doados a adolescentes carentes de 

nossos colégios internos. Itens como:  2 sabonetes, 1 fio dental, 1 pasta de dente, 

1 pacote de absorvente feminino, 1 aparelhos de barbear, 1 shampoo, 1 

condicionador,  1 capa de escova de dente, 1 escova de cabelo e 1 pente seriam 

os itens sugeridos. Dependendo do nível sócio econômico de sua igreja, 

logicamente que os itens podem variar. Objetivo do desafio: se envolver num 

projeto de ajuda  a adolescentes carentes. 

 

6º) Agasalho para quem tem frio: os adolescentes deverão conseguir duas peças 

de roupa adequada para uso no inverno e uma meia e depois de tudo arrecadado, 

doar para pessoas que não as tem. Este é um projeto evangelístico, roupas e 

folhetos ou livretos denominacionais sempre serão uma ótima dupla. Amor e 

evangelho – uma receita interessante. Objetivo do desafio: valorizar o que temos 

em casa e propiciar oportunidades de ajudar pessoas mais carentes. 

 

7º) Púlpito adolescente – cada classe deverá conseguir junto à liderança da igreja 

o direito de usar o púlpito numa quarta feira, um domingo ou um sábado e 

devido à escala de pregadores, provavelmente este desafio dure mais que um 

mês, mas quem não cumpriu a missão fica de cumprir ou os adolescentes podem 

ficar com a missão de pregarem na própria classe deles caso haja um 

impedimento maior por parte da comissão. Objetivo do desafio: estimular a 

oratória como um dom a ser desenvolvido e abrir espaço para os adolescentes 

dentro do ambiente eclesiástico. 



8º) Evangelismo com folhetos – cada classe sairá com o seu professor até atingir 

a meta de cinqüenta folhetos distribuídos por adolescentes.  Os pais também 

podem servir como aliados nessa missão, pois eles poderão sair com os filhos 

nesse projeto. Objetivo do desafio: desenvolver no adolescente o sentido de 

missão – “ide e pregai o evangelho” e estimular o testemunho como adventistas 

do sétimo dia. 

 

9º) Faxina no templo – cada classe numa manhã de domingo diferente resolve 

ajudar a faxineira (o) da igreja na limpeza do templo. Neste mês se sua classe 

tiver quatro equipes competindo, cada domingo uma classe auxilia. Será uma 

manhã diferente na vida de seus adolescentes. Objetivo do desafio : valorizar o 

serviço que os membros fazem em favor da Igreja e promover uma reeducação 

de hábitos dos adolescentes. 

 

10º) Semana de Oração Adolescente – a classe terá que trabalhar unida nesta 

missão, pois todos terão um mês para promover uma semana de oração 

adolescente com tudo o que uma semana tem direito. Neste mês geralmente as 

igrejas organizadas promovem uma semana de oração infanto juvenil e a idéia é 

que enquanto a garotada participar da semana para eles, os adolescentes também 

tenha a sua. Púlpito adolescente, louvor adolescente, tema de interesse dos 

adolescentes, orações intercessórias de adolescentes,  presentes e sorteios 

voltados para adolescentes, visitantes adventistas ou não serão bem vindos e 

assim a classe organiza um evento inesquecível. Objetivo do desafio: estimular 

o gosto pela oração como forma especial de se comunicar com Deus e criar a 

tradição de semana anual de oração adolescente no seio de sua igreja. 

 

11º) Santa Ceia Adolescente – nada mais propício que depois de uma semana 

maravilhosa de oração, os adolescentes sejam desafiados para organizarem uma 

santa ceia. Desde a mesa, passando pela toalha, o pão, os cálices, o suco de uva, 

o louvor, a mensagem, o pastor ou o ancião como convidado especial para trazer 

a mensagem, a limpeza de tudo no final, tudo deverá ser feito por adolescentes e 

devidamente pontuados pelo diretor. Objetivo: acostumar os adolescentes com 

os rituais e ordenanças de nossa igreja. 

 

12º) Projeto Feliz Natal – muitos adolescentes e seus familiares não sabem o que 

é ter um ceia. A tarefa para a classe consiste em promover o natal de uma 

família por classe.  Desde recoltar itens para uma mega cesta de alimentos, 

conseguir alguns brinquedos, levar literatura denominacional e uma música 

especial serão os itens e atividades que os adolescentes levarão para dentro de 

uma casa de pessoas carentes. Fotos, testemunho por escrito da família que foi 

beneficiada valerão como prova da missão cumprida. Um relatório com tudo o 

que a equipe conseguir também deverá fazer parte do desafio. Como estamos no 

fim do ano, creio que podemos dar dois pontos extras para a equipe que melhor 

fizer o natal de uma família carente. 

 

Bem chegamos ao fim de nosso desafio e a classe vencedora recebe um brinde 

especial e as demais classes também recebem um bom brinde. 


