
  PROJETO “ADOLESCENTES AMIGOS SAINDO DA TOCA” 
           
 

1. O objetivo do projeto é tirar os alunos das classes de escola sabatina, 
preferencialmente na hora da Escola Sabatina, uma só vez por mês, para estimulá-
los a encararem a missão de amar e levar o evangelho a pessoas que são geralmente 
esquecidas seja na igreja ou fora dela. 

2. O porquê das atividades no horário da Escola Sabatina? O motivo é simples: nossos 
adolescentes estão envolvidos em desbravadores, em corais de adolescentes, muitos 
em corais jovens e sacrificar mais ainda o sábado à tarde para essas atividades não 
seria oportuno. De mais a mais, uma atividade missionária por mês fará com que os 
adolescentes cultivem a ideia que o amor de Deus é para ser conhecido por prática e 
não só por teoria. 

3. Com base nesse foco a ideia é que os adolescentes cumpram projetos de cunho 
missionário e evangelístico na seguinte ordem: 

 Fevereiro de 2008 – Amigos dos pobres da igreja – a classe leva uma escola 
ou várias dependendo do tamanho da classe na casa de pessoas pobres da 
igreja – levariam alimento físico e espiritual no sábado pela manhã. 

 Março de 2008 – Amigos dos pobres do mundo – a classe leva o mesmo 
projeto agora voltado para pessoas do mundo que ainda não conhecem a 
Cristo e junto levam folhetos sobre Jesus. 

 Abril de 2008 – Amigos dos ricos da igreja – a classe leva o projeto de 
classe de escola sabatina na casa de irmãos abastados da Igreja, mas que 
porventura estejam fracos na fé. Deixam uma mensagem de otimismo, 
perseverança, fé e entusiasmo para as coisas de Deus. 

 Maio de 2008 – Amigos dos órfãos da AIDS – mesmo projeto incluindo 
alimentos, roupas, sapatos para órfãos da AIDS. 

 Junho de 2008 – Amigos dos Idosos da Igreja – mesmo projeto atendendo 
idosos de nossa igreja, verificando a necessidade de remédios e alimentos. 

 Julho de 2008 – Amigos dos que tem frio – aqui o projeto se altera, devendo 
os adolescentes da igreja se unir para recoltarem cobertores, roupas de frio, 
leite e chocolate em pó para levar para desabrigados na rua. 

 Agosto de 2008 – Amigos dos Idosos do mundo – mesmo projeto atendendo 
idosos de fora da Igreja – a classe se mobiliza, visita um asilo, leva Escola 
Sabatina e itens que o asilo necessitar. 

  Setembro de 2008 - Amigos da Adra – aqui o projeto se altera, devendo os 
adolescentes da igreja se unir no apoio a Adra da Igreja no dia da 
distribuição de alimentos aos necessitados – uma tarde inteira de apoio a 
Adra. 

 Outubro de 2008 – Amigos das crianças do mundo – Mesmo projeto voltado 
para uma escola sabatina num orfanato. Levantar necessidades de alimentos, 
roupas sem esquecer os folhetos missionários. 

 Novembro de 2008 – Amigos das grávidas – Mesmo projeto voltado para 
grávidas. Fazer levantamento de necessidades para atender as grávidas. 

 Dezembro de 2008 – Amigos dos adolescentes de outra igreja – Mesmo 
projeto, objetivando estreitar amizades entre classes de adolescentes. 

 



ADOLE 2008 
 

1. A ideia do evento seria um ADOLE COMUNIDADE, com tema 
ADOLESCENTES AMIGOS SAINDO DA TOCA, o mesmo tema do ano e um dos 
objetivos do evento seria o compartilhamento entre as classes de tudo o que eles 
fizeram ao longo do ano em suas igrejas. Preferencialmente tudo deverá ser 
fotografado em máquinas digitais e as classes teriam oportunidade e mostrar ao 
longo do evento os seus projetos, através de fotos e testemunhos. 

2. Cada classe deverá enviar um cadastro de classe para a ASP com fotos digitais ou 
comuns, o que nos daria uma ideia de estatística em nível de adolescentes dentro do 
Campo. 

3. A música sugestiva do ano poderia ser Mãos – “Estas mãos que Deus me deu foram 
feitas para servir...”. 

4. Em virtude do avanço tecnológico que todos estamos vivendo poderia ser 
estimulada uma comunidade de Adoles do campo – ADOLESCENTES 
TECNOLÓGICOS -  com troca de e-mails, a criação de um site de Adoles por conta 
da Associação, sendo que as classes seriam estimuladas a enviar materiais 
interessantes para a ADOLENET –  o link adolescente na página da Internet do 
Campo. Cada material enviado e devidamente publicado na ADOLENET mereceria 
brindes especiais no ADOLE 2008 – 8º ADOLE da ASP. Quantos mais artigos e  
arquivos de qualidade enviados mais pontos para uma mega brinde para as três 
melhores classes de ADOLESCENTES TECONOLÓGICOS DA ASP. 

5. Uma atividade diferenciada seria o lanche da tarde do evento – geralmente servimos 
pão de mel e picolés, para 2008 poderíamos ter um chá com biscoito – biscoito 
lembra oito e as classes deverão levar seus biscoitos preferencialmente feitos pela 
classe e não comprados, levar seu chá para consumo e suas xícaras no Adole. No 
adole as classes se juntam por afinidade e compartilham seus lanches. Se juntar por 
afinidade quer dizer que nenhuma classe deverá lanchar sozinha. Cada classe se 
junta a uma outra com a devida antecedência e curtem juntos estes momentos. 

 
 


