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A Quarta Milha 

Robinson Huguenin Amorim 

Adole Brasil 

A QUARTA MILHA  
 “Adolescentes Adventistas, Ouse Liderá-los!”   

Surge como uma proposta para motivar os 
professores que já estão envolvidos nesse 

ministério na igreja local e estimular 
novos professores que queiram fazer parte 

desse time seleto de servos de Deus. 
 

 Nosso objetivo é ajudar a preparar e 
treinar professores de adolescentes em 
seminários, trazer matérias, técnicas de 

especialistas em adolescentes e contribuir 
com um pouco de minha experiência 

pessoal na área do ministério em favor do 
adolescente. 

Vista a camiseta Adole! 

Ouse Liderá-los! 
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1 Introdução 

 

ADOLESCENTES. Ao ouvir essa palavra muitos pais tremem na base só em saber que um dia seus 

filhos irão passar por essa fase da vida.  Muitos pais não querem nem se lembrar dos seus anos de 

adolescência e uma boa parte nem está preparada ou mesmo se preparando para lidar com filhos 

adolescentes. 

Há professores do Ministério da Criança em nossas igrejas que preferem mudar de atividade a 

terem que encarar uma classe de adolescentes. A adolescência vem acompanhada de mudanças 

significativas no perfil físico, mental, social e psicológico e muitos se têm recusado a trabalhar com 

essa faixa etária, talvez por desconhecerem a matéria ou por terem o preconceito de que os 

adolescentes são sempre rebeldes, radicais, têm hábitos que não se coadunam e que, afinal de 

contas, "em nossa igreja tem gente melhor do que eu para fazer esse trabalho". 

A QUARTA MILHA — “Adolescentes Adventistas, Ouse Liderá-los!” — surge como uma 

proposta para motivar os professores que já estão envolvidos nesse ministério na igreja local, 

estimular novos professores que queiram fazer parte desse time seleto de servos de Deus, preparar 

e treinar professores de adolescentes em seminários, trazer matérias técnicas de especialistas em 

adolescentes e contribuir com um pouco de minha experiência pessoal na área do ministério em 

favor do adolescente, seja organizando eventos para adolescentes e professores, seja treinando 

professores, apresentando estatísticas, ideias para a Escola Sabatina, para atividades extraclasses e 

a implantação de um ministério amplo, com propostas de atividades em nível de 

Associação/Missão, com metas a serem alcançadas e relatórios do trabalho realizado. 

Todas as ideias e experiências pessoais deste material já são uma realidade na Associação Sul 

Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que muito tem apoiado esse ministério voluntário 

em prol dos adolescentes. 

Dedico este material aos atuais professores de adolescentes de nossa Igreja que, mesmo sem 

conhecimento técnico, estão fazendo com dedicação o seu trabalho. 

Agradeço à minha esposa Ilda e às minhas filhas Annelise e Katherine a compreensão e o amor 

que têm me dedicado. Não poderia deixar de agradecer também ao Pastor Marcos Saraiva e Míriam, 

sua esposa, o apoio integral que sempre prestaram ao ministério do adolescente. 

Que, acima de tudo, Deus seja louvado pela qualidade do serviço que prestaremos juntos daqui 

para frente em prol dos nossos adolescentes, procurando levá-los aos pés do Senhor Jesus.  

Carinhosamente  

Robinson Huguenin Amorim 
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2 Definições e Informações. 
 
 

COMO UMA DAS PROPOSTAS deste material é trazer 

conhecimento técnico e científico sobre a adolescência e os 

adolescentes, muito embora na qualidade de curioso, porém 

interessado numa especialização quanto a esse tema, fui atrás de 

material qualificado para apoiar e complementar as ideias e 

experiências aqui apresentadas. 

O material técnico e científico aqui citado é mencionado entre 

aspas e os autores das definições e teorias estão devidamente 

identificados no final de cada capítulo, mesmo porque seria 

plágio atuar de forma diferente. 

Vamos, portanto, a alguns dados essenciais para o conhecimento 

da matéria que é objeto deste trabalho: 

"O adolescer é nomeado como um momento do processo de 

crescimento e desenvolvimento humano em que observamos 

rápidas e substanciais mudanças na vida e nos corpos infantis”, 

abrangendo: 

 Acentuado crescimento pondo-estatural e o surgimento de 

novas formas físicas e estéticas; 

 Transformações no funcionamento orgânico, sobretudo no 

sexual e reprodutivo; 

 Construção de novas relações intersubjetivas; 

 Manifestações peculiares de novos sentimentos, modos de 

pensar e se comportar, refletindo novas identidades e inserções 

no mundo interno e externo à família. 

"Segundo a OPS e a OMS, a adolescência constitui um processo 

fundamentalmente biológico de vivências orgânicas, no qual se 

aceleram o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da 

personalidade. Abrange a pré-adolescência (faixa etária de 10 a 

"O adolescer é nomeado como 

um momento do processo de 

crescimento e desenvolvimento 

humano em que observamos 

rápidas e substanciais 

mudanças na vida e nos corpos 

infantis”. 

 

 
Imagens: pixebay 

“Todos passam pela experiência 

do "adolescer". 

Para entrar na vida adulta 

ninguém escapa da adolescência, 

por mais diversos que sejam os 

modos de vivê-la. 

 

 

A partir do momento em que a 

sociedade moderna passou a 

reconhecer a adolescência no 

processo da vida humana, 

quando esta se tornou fato 

passível de compreensão, 

simbolização e representação, 

podemos tomá-la como 

fenômeno individual e social.” 

 

Um fenômeno social! 

O que é Adolescer? 
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14 anos) e a adolescência propriamente dita (dos 15 aos 19 anos). Já o conceito de juventude resume 

uma categoria sociológica, que constitui um processo sociocultural demarcado pela preparação dos 

indivíduos para assumirem o papel de adulto na sociedade, tanto no plano familiar como no 

profissional”. 

“Segundo o paradigma biomédico, a adolescência tem sido descrita eminentemente de modo 

limitante, sendo considerada como uma fase do desenvolvimento humano de transição entre a 

infância e a vida adulta na segunda década da vida marcada pelas transformações biológicas da 

puberdade e relacionada à maturidade bio psico social. Tais transformações são apresentadas como 

cruciais na vida dos indivíduos. Isto leva a identificar a adolescência como um período "crítico", 

um momento de definições da "identidade" sexual, profissional, definição de valores e sujeito a 

"crises", muitas vezes tratadas como patológicas, ou até mesmo demarcadas num quadro típico de 

adolescência proposto por alguns autores com uma "síndrome da adolescência normal.” (Peres & 

Rosenburg, 1998) 

  “Todos passam pela experiência do "adolescer". Para entrar na vida adulta ninguém escapa 

da adolescência, por mais diversos que sejam os modos de vivê-la. A partir do momento em que a 

sociedade moderna passou a reconhecer a adolescência no processo da vida humana, quando esta 

se tornou fato passível de compreensão, simbolização e representação, podemos tomá-la como 

fenômeno individual e social.”  

 “Como parte inexorável do processo do viver humano-social, o adolescer, assim como o 

nascer, envelhecer e morrer faz parte de sociedades concretas em dadas condições de existência. 

Para além das diferenças individuais, o viver humano é marcado pelo seu tempo e espaço, pelas 

possibilidades socialmente criadas para a humanidade em geral e para cada ser em particular, em 

face de suas também mutáveis necessidades. Em sociedades marcadas pelas desigualdades, ou 

melhor, em sociedades que não cessam de inventar novas formas de exclusão, os modos com que 

se expressam a complexidade e a diversidade do processo de adolescer evidenciam o enorme 

desafio dos direitos humanos.”  

 “A adolescência, compreendida além de sua demarcação temporal, incorpora as ideias do 

adolescente como protagonista na construção de seu processo de vida pessoal e coletivo, o que lhe 

confere um potencial de emancipação, autonomia e responsabilidade social. Assim, o adolescente 

é um cidadão que tem, além dos direitos básicos, aqueles próprios à sua existência particular, o que 

remete especial consideração à sua diversidade, unicidade e direitos à proteção contra as diversas 
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formas de violência, exploração e riscos a que está exposto e também à informação, à escolha, ao 

prazer, à autodescoberta, à expressão e, principalmente, à esperança e a uma perspectiva de futuro.” 

 “Pouco mais de 35 milhões de adolescentes compõem atualmente a população brasileira, o 

que, sem dúvida, marca importantes características nos perfis sócio-demográficos e 

epidemiológicos em todo o país. Estudos a respeito das causas de mortalidade e morbidade na 

adolescência mostram que a principal causa de mortalidade nessa faixa etária tem origem em 

situações violentas descritas, segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10), no grupo de 

Causas Externas. Dentre estas, destacam-se causas relacionadas a acidentes de trânsito e 

homicídio.” 

“De acordo com os registros e as estatísticas do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

do DATASUS/MS, no ano de 1997, de um total de 25.778 mortes na faixa etária de 10 a 19 anos, 

63,5% foram devido ao grupo de causas externas em que as agressões (38,9%) e os acidentes de 

trânsito (27,8%) adquirem importância especial, sendo que 78,7% destas mortes ocorreram no 

grupo de 15 a 19 anos. Seguem-se imediatamente ao grupo de causas externas, as causas de morte 

relacionadas às doenças genéticas e mÁ formações com 6,8% e, posteriormente, as neoplasias e as 

doenças dos aparelhos respiratório e circulatório com 5,9%, 4,6% e 4,5%, respectivamente, como 

responsáveis pela mortalidade neste grupo.” 

“No que concerne aos agravos à saúde, há um crescimento dos índices de contaminação por 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e vírus HIV, uso de drogas e também o envolvimento 

em situações violentas. No caso da AIDS, embora o número de casos notificados em adolescentes 

não seja grande (4.129 casos de 1980-1999), evidencia-se um crescimento nos últimos anos, 

obedecendo às quatro tendências principais da evolução da doença no país, quais sejam, a 

interiorização, a feminização, a pauperização e a diminuição da faixa etária das pessoas atingidas 

(Ministério da Saúde, 2000). Cabe ainda ressaltar a importância que a forma de exposição pelo uso 

de drogas injetáveis (UDI), adquire na transmissão da doença neste grupo.” 

“Outro fenômeno não desvinculado do ciclo de exclusão (pobreza- educação precária,  falta de 

perspectiva de futuro), revela-se no aumento dos índices de gravidez na adolescência, 

especialmente no grupo de 10 a 15 anos ( Prosad, 1996, página 10). Entre 1993 e 1998, observou-

se um aumento de cerca de 31% no percentual de partos de meninas de 10 a14 anos  na rede do 

SUS, chegando os gastos com partos de adolescentes a representar 27% do total de gastos com 

partos no sistema, no ano de 1998. O que mais preocupa nestes dados é a forte relação entre 

gravidez na adolescência e gravidez indesejada, ou seja, a precocidade não pode ser limitada à 
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ordem da maturidade biológica mas, principalmente, à ordem do afetivo e social que repercute 

muito além do período gestacional, incidindo de forma imediata sobre educação (evasão escolar), 

perspectiva profissional e familiar e sérios reflexos sobre a perspectiva de futuro destes jovens”. 

 “A violência, por sua vez, representa hoje no Brasil uma das mais importantes causas de 

morbimortalidade. Normalmente, diversas formas de violência sobrepõem-se de forma a não 

poderem ser isoladas. No caso de violência sexual, estudos indicam que dos 62 milhões de menores 

de 19 anos de idade no Brasil, cerca de 155 mil são vítimas deste tipo de violência, embora somente 

25 % dos casos de abuso sexual dentro da família sejam denunciados à polícia  ( MÜLLER & 

VEIGA, 2001).” 

 “O uso de substâncias psicoativas (drogas lícitas e ilícitas) está associado a todas as formas 

de violência, entre as quais os acidentes de trânsito, suicídios, gravidez indesejada, DST e AIDS, 

abandono escolar e problemas com a justiça. Dentre as drogas lícitas, o "uso frequente" de álcool 

(consumo com frequência de seis vezes ou mais no último mês) apresenta o maior índice, 14,5% 

entre estudantes secundaristas, enquanto o "uso na vida/experimentação" chega a 77,5% neste 

mesmo grupo, de acordo com dados de 1989 (Albernaz & Passos ) 20011.” 

 

 

 

 

                                                 
1 Fonte: Projeto Acolher-Associação Brasileira de Enfermagem e Ministério da Saúde, páginas 

11,19,23 e 24. Matérias dos seguintes autores: de Edir Nei Teixeira Madú (doutoranda em 

enfermagem pela USP/RP), de Flávia Regina de Souza Ramos (Doutora em Filosofia e 

Enfermagem/UFSC, Silvana Maria Pereira (Enfermeira, Mestre em Sociologia/UFSC), Cláudia 

Regina Menezes da Rocha (Enfermeira, Mestre em Tecnologia Educacional nas Ciências Saúde - 

NUTES/UFRJ). (Cópias Autorizadas desde que citadas à fonte). 
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3 Características dos Pré-Adolescentes e 

dos Adolescentes. 

 

O GUIA DOS MINISTÉRIOS DA CRIANÇA, manual básico para professores que querem se especializar 

no ministério da criança e do adolescente, produzido por Noelene Johnson e editado pela UCB ano 

2000, páginas 49/52 traz as características dessa turma especial: 

 

3.1 Físicas 

 Maturação em idades diferentes. As garotas geralmente passam por um estirão antes dos 

garotos da mesma idade. 

 A maioria atinge a puberdade durante a pré-adolescência. 

 Querem ação e tudo no "ato". 

 Podem ser meio desajeitados, pois crescem rapidamente. 

 Frequentemente, parecem mais maduros fisicamente do que a julgar por sua forma de agir. 

 

3.2 Mentais 

 Têm um bom nível de pensamento abstrato, mas ainda precisam de exemplos, sinônimos 

ou figuras para ilustrar novos conceitos. 

 Compreendem o simbolismo, uma vez que tenha sido explicado. 

 São capazes de se engajarem em discussões e debates. 

 Têm um bom nível de concentração, desde que o assunto lhes interesse. 

 Testam as barreiras do convencional e do conhecimento. 

 Interessam-se em fazer dinheiro (principalmente os meninos). 

 Começam a questionar tudo, em busca de respostas convincentes. 

 Rejeitam razões ilógicas, ou regras. 
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3.3 Emocionais 

 Carência de autoconfiança e autoestima. 

 Experimentam fortes mudanças de estado de humor. 

 Ficam entediados facilmente. 

 Estão constantemente testando os valores com os quais cresceram. 

 Levam a si mesmos a sério. 

 Apreciam os adultos que falam a linguagem deles, que "brincam" com eles, etc. 

 Cedem à pressão dos colegas; têm frequentemente medo de tomar uma posição. 

 São de certo modo "tolos", no relacionamento entre si. 

 Evitam fazer qualquer coisa longe do grupo. 

 São extremamente interessados pelo sexo oposto. 

 Têm medo de ser tachados de "diferentes". 

 Anseiam amizade profunda dentro de um grupo fechado. 

 

3.4 Espirituais 

 Questionam verdades espirituais que consideravam certas no passado. 

 Desafiam crenças religiosas e, por outro lado, dependem de ajuda para entendê-las. 

 Precisam reafirmar seu compromisso com Cristo. 

 Necessitam de alguém que os lembrem constantemente da graça e do amor de Jesus. 

 Querem viver uma religião prática. 

 

3.5 Necessidades de Desenvolvimento 

 

 Os pré-adolescentes têm as mesmas necessidades básicas da infância e mais:  

 Tomar decisões por si próprios. 
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 Expressar sua individualidade de diversas formas. 

 Anseiam aprovação. 

 Precisam de mais liberdade com relação aos pais e um crescimento correspondente ao grau 

de suas responsabilidades. 

 Necessitam de mais tempo com os colegas. 

 Necessitam de uma distância emocional maior dos pais. 

 Precisam de padrões de autoridade convincentes, para que através dos mesmos  possam 

julgar o que é certo e o que é errado. 

 

3.6 Necessidades Espirituais 

 Os pré-adolescentes precisam: 

 De alguém que lhes diga que não há nada que possam fazer para que Deus os ame mais ou 

menos do que já os ama. 

 De um Salvador capaz de lhes conceder a vitória sobre o pecado. 

 Aprender a perdoar e a aceitar o perdão. 

 Experimentar o perdão e a libertação da culpa. 

 Que alguém lhes diga quais as implicações por assumirem o compromisso de viver no 

caminho de Deus. 

 Saber que o que Deus faz para as outras pessoas poderá fazer por eles também. 

 Admitir que precisam de um Salvador. 

Para não ficarmos apenas com os dados e a visão de um autor, colhemos mais alguns dados 

interessantes sobre essa faixa etária junto ao Pathfinder Staff Manual, (Manual de Liderança de 

Desbravadores), edição no Brasil em 1982. 
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4 Aprendendo melhor sobre adolescentes 

(13-16) 

 

4.1 Características mentais 

 

 Os adolescentes estão alerta, mas sujeitos a períodos de devaneios. 

 Os adolescentes aprendem depressa. 

 Os meninos têm vivo interesse pelos dados científicos, e as meninas, interessam-se mais 

pela formação do lar. 

 

4.2 Características físicas 

 

 A saúde é excelente, inferior, apenas ao período da pré-adolescência. 

 O crescimento físico é muito rápido, sendo esse crescimento acompanhado de tremendo 

apetite. 

 O desenvolvimento muscular ou a coordenação deixa de acompanhar o crescimento da 

estrutura óssea, havendo uma tendência para o desalinho e a falta de jeito. 

 Os órgãos sexuais se desenvolvem, ocasionando rápidas mudanças biológicas. Novos 

hormônios que desenvolvem os instintos sexuais influenciam o comportamento. Rousseau 

diz: "Nós nascemos duas vezes, a primeira vez para a existência e a segunda vez para a 

vida; da primeira vez como membro de uma raça e da segunda vez como membro do sexo." 

 As meninas são em média mais altas do que os meninos aos 12 e 13 anos, um pouquinho 

mais altas aos 14, menos um pouco aos 15 e 5 cm mais baixas aos 16. 

 

4.3 Características Sociais 

 

 Essa é a idade da lealdade ao grupo, pelo temor de ser diferente. Busca a aprovação do 

grupo em todas as suas atividades. 
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 Procura mais liberdade individual, com um novo discernimento das qualidades interiores 

dos indivíduos. Weigle declara: "Sua visão penetra pelo ato exterior e pega o espírito dentro 

do homem. Começa a discernir as qualidades íntimas e a sentir o valor intrínseco da 

verdade, da fé e da abnegação. É cheio de ambições e fazem elaborados planos para o 

futuro." 

 O anseio de ganhar dinheiro apodera-se dos jovens dessa idade, vindo, como resultado, o 

desejo de escapar da escola. 

 Há uma frequente mudança de disposição no grupo dessa idade. Uma hora manifesta-se 

atividade, ao passo que em outra, apatia. De manhã pode o adolescente ter impulsos 

generosos, enquanto que, de tarde, pode parecer cobiçoso. Numa hora está 

assustadoramente cheio de confiança própria, noutra, completamente tímido. 

Essas excentricidades manifestam-se de muitas maneiras: 

a) Fortes gostos e aversões na alimentação; certas guloseimas prediletas são usadas em excesso. 

Ex: as da confeitaria da esquina. 

b) Grande predileção pelo atletismo, com a tendência de ir ao exagero. 

c) Um rude senso humorístico; as meninas tendem a rir sem motivo, tapando a boca. 

Os que pertencem ao grupo dessa idade são atraídos pelo sexo oposto. É uma idade           perigosa 

para tentações de caráter sexual e social, visto o jovem não estar preparado individualmente para o 

namoro. Devem ser preparadas atividades em grupo para os que estão nessa idade. Com muito 

cuidado, deve-se providenciar monitores para acompanhá-los em viagens ao campo, nos 

acampamentos etc. 

 

4.4 Características espirituais 

  

 O interesse pelas coisas espirituais decresce levemente nessa idade, mas o jovem é 

influenciado pelas atividades do grupo em que está. 

 Treze anos é a idade de grupo em que, a seguir, são batizados em nossa igreja tornando, 

assim, o maior número dentre os jovens. 
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 Essa é uma idade em que frequentemente se determina a escolha do trabalho da vida. 

Realça, portanto, a importância de manter sempre diante dos jovens o seu destino na 

finalização da obra do evangelho. 

 Há menos tendência para o grupo de essa idade demonstrar seus sentimentos sobre questões 

espirituais ou convicções. 

 É esta uma idade em que frequentemente há conflitos com a consciência. 

 

4.5 Cinco impulsos básicos da adolescência 

 

 Reconhecimento e aceitação em seu grupo. 

 Afeição. 

 Domínio. 

 Nova experiência. 

 Segurança. 
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5  A Necessidade de 

Professores Para 

Adolescentes. 

 

 PARTINDO DO PRINCÍPIO de que o ministério em prol dos 

adolescentes é relativamente novo e considerando que na maioria 

de nossas igrejas, não existe classe para adolescentes, uma das 

maiores necessidades que a direção do Ministério da Criança e do 

Adolescente em nível de igreja local encontra é a de achar alguém 

que se disponha a liderá-los.  

Professores de juvenis têm sido, por tradição, os mais lembrados 

entre todos os professores do Ministério da Criança e do 

Adolescente por duas razões óbvias: a primeira delas é que quase 

não lembramos nada de nossa vida infantil em relação à igreja, 

mesmo porque nossos pais não tiveram o hábito de nos fotografar 

em ambiente eclesiástico e normalmente costumamos nos 

lembrar de nosso passado quando vemos fotos e, se elas não se 

fazem presentes, então nossa memória fica praticamente perdida; 

a segunda razão é que professores de juvenis são treinados para 

fazer classes sempre criativas, com a participação quase que 

integral de seus componentes. E exatamente essas duas 

características fundamentais dos professores de juvenis, a de 

envolver seus alunos e de serem criativos, aliados à memória de 

termos sidos juvenis há não tanto tempo assim (uma boa parte dos 

professores), torna o professor de juvenis o mais lembrado e o 

mais querido de todos os professores que tivemos nos 

departamentos infantis da igreja.  

Professores de adolescentes que queiram fazer um ministério 

dedicado e interessante precisarão herdar estas duas virtudes dos 

professores dos juvenis: deverão ser criativos e envolver seus 

iderados. E acrescento ainda mais duas virtudes básicas no trato 

Muitas vezes sua classe de 

escola sabatina sofrerá uma 

modificação radical no 

planejamento, pois durante a 

semana alguns problemas 

chegarão até seus alunos. 

 

 Nesse momento talvez você 

tirar os momentos da escola 

sabatina para ouvi-los e 

entendê-los. 

 

 Isso pode ser de maior valia 

do que recapitular a lição e 

seguir toda a rotina. 

 

 Não estou sugerindo que essa 

mudança seja uma regra e, 

sim, uma exceção. 

 

 
Imagem: Google 

Sensibilidade Espiritual 
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com pré-adolescentes e adolescentes: uma é a habilidade de ouvi-los, a outra, de entendê-los.  

Não é preciso dizer que falar a linguagem deles é para lá de necessário, bem como aprender a gostar 

das coisas que eles gostam, isso vai fazer com que o professor jamais seja esquecido. Se o professor 

já tomou conhecimento da matéria apresentada nas apostilas da Segunda e da Terceira Milha, vai 

ver que quem realmente marcou a vida dos alunos é aquele professor que fez um ministério além 

das quatro paredes da sala da Escola Sabatina. Organizar festas, lanches especiais, almoços 

comunitários, implementar amigos secretos de oração, levá-los às atividades promovidas pela 

Associação/Missão, tais como seminários, olimpíadas, atividades de lazer e congressos, organizar 

uma semana de oração só para adolescentes fazem parte de um rol de atividades cada vez mais 

necessárias para o bom entrosamento entre o professor e o aluno.  

Fazendo tanta atividade extraclasse, o professor deixa de ser meramente o professor de 

adolescentes para ser o líder de que eles tanto precisam, ele é o apoio adulto fora do ambiente do 

lar, o ouvido sempre presente para acalmar a vida às vezes muito atribulada desses jovens e o amigo 

(a) cristão que todos precisam ter. 

Devido a esta proposta diferenciada que foi criada para o professor de adolescentes, muitos 

professores de juvenis estão trocando de alunos e se dedicando ao Ministério dos Adolescentes. A 

maioria deles entendeu que não adianta fazer um trabalho lindo e maravilhoso nos juvenis se não 

houver continuidade na classe dos adolescentes. Tendo essa visão em mente, muitos professores já 

estão “mudando de exército". 

A perfeita integração entre os professores de juvenis e os professores de adolescentes torna o 

ambiente da Escola Sabatina um excelente laboratório de conservação na Igreja do Senhor. Os 

professores de juvenis já fazem bem o seu trabalho e entregam seus juvenis, agora adolescentes, 

para o outro professor que seguiu a mesma linha de trabalho deles. Agindo dessa forma e se 

integrando em treinamentos, reuniões de planejamento e seminários, esses dois professores 

constituem um alicerce na vida dos juvenis e adolescentes da igreja, um forte apoio para os pais, à 

mão ajudadora para a líder do Ministério da Criança e do Adolescente e, além disso, terá o apoio 

irrestrito da liderança pastoral. 
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6 Desperte o Líder que 

Existe em Você 

 

COM O CONHECIMENTO de tudo o que foi apresentado até aqui, com 

certeza você estará se perguntando “Como posso fazer um 

ministério interessante se não tenho noção nenhuma de como 

liderar, como atingir objetivos, como influenciar pessoas, enfim, 

como fazer minha classe de adolescentes ser realmente uma 

bênção?” 

O material a seguir foi extraído de um livro e resumido em sete 

páginas e de onde retiramos os pontos essenciais neste enfoque 

sobre Liderança. Esse material tem sido utilizado como fonte de 

pesquisa em cursos de liderança eclesiástica da Igreja e em 

seminários para professores de juvenis e adolescentes. Há noções 

interessantes nesta área que, uma vez bem utilizadas e aliadas ao 

desejo de promover um ministério interessante, certamente irão 

redundar em bênçãos para os adolescentes, para a Igreja e para o 

professor que, com certeza, será o maior beneficiado. 

 

6.1 Iniciação na arte da liderança: 

− Definição de liderança 

− Chamado para liderar 

− O que faz um líder ser um líder 

− O que fazem os líderes 

LIDERANÇA é uma arte e não uma ciência. Basta ler mais de um livro 

sobre esse tema para ver que cada autor a define de uma forma 

diferente. Definições diversas à parte, bastante apropriada é a 

seguinte, apresentada pelo renomado palestrante e estudioso dessa 

matéria, Kenneth O. Gangel, considerando que o enfoque deste 

material é liderança eclesiástica: "Considero liderança como sendo 

"Considero liderança como 

sendo o exercício dos dons 

espirituais de alguém que está 

sob o chamado de Deus para 

servir a certo grupo de pessoas, 

ajudando-as a atingir os 

objetivos que Deus lhes deu com 

a finalidade de glorificar a 

Cristo". (Kenneth O. Gangel) 

 

 

 

 Sentir o chamado 

 Inclinação Inegável 

 Mente de líder 

 Influência discernível 

 A Companhia de líderes 

 Incentivo externo 

 Força externa 

 Gostar do que faz 

 

 

Liderança 

Sinais do Líder 
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o exercício dos dons espirituais de alguém que está sob o chamado de Deus para servir a certo 

grupo de pessoas, ajudando-as a atingir os objetivos que Deus lhes deu com a finalidade de 

glorificar a Cristo". 

O escritor George Barna, em seu livro Líderes em Ação, traz-nos pensamentos interessantes sobre 

o chamado para liderar.  

Como você sabe que foi chamado por Deus para ser um líder espiritual do povo? Os oito sinais 

seguintes indicam que você, provavelmente, foi chamado para ser um líder cristão: 

1. SENTIR O CHAMADO – Se você realmente foi chamado,  

terá um senso de escolha divina para a tarefa. Haverá uma convicção interna de que, por mais 

espantoso que possa parecer, Deus deseja que você lidere o povo por Ele e para Ele. Você terá um 

senso real do Espírito de Deus, confirmando em seu interior o fato de que você está entre o seleto 

punhado de pessoas que Ele deseja usar para influenciar seguidores a viver para um propósito 

diferente e de uma forma diferente. Josias, o rei menino de Judá, revolucionou o reino de seu pai 

baseado na certeza interna de que ele havia sido levantado por Deus para àquela hora, naquele lugar 

e para aquele propósito. 

2. INCLINAÇÃO INEGÁVEL – Líderes verdadeiros são naturalmente inclinados a liderar. Algumas 

vezes assumem a posição de liderança relutantemente, como no caso de Timóteo ou Neemias. 

Outros, como Bill Hybels, Pat Robertson ou o apóstolo Paulo, estão ansiosos para liderar porque 

simplesmente não podem segurar esse dom guardado dentro de si; é assim que eles são. Uma pessoa 

pode ser arrastada para a liderança ou ter um entusiasmo e alegria naturais em liderar. Em última 

análise, a urgência ou o sentimento de necessidade de servir como líder é inegável. 

3. MENTE DE LÍDER – O líder percebe e pensa diferentemente dos outros. Sendo pessoas de visão, 

os líderes, por definição, focalizam o futuro. Pensam nas implicações em longo prazo, nas 

oportunidades e escolhas que são feitas hoje. Estão interessados na figura completa, não ficam 

satisfeitos em focalizar apenas os eventos menores do cotidiano. Eles abrigam uma veia de 

idealismo que, às vezes, se expressa numa forma revolucionária de pensar. Ficam excitados com 

mudanças e desejam moldá-las. Trabalham duro, porém mais importante do que isto, trabalham de 

maneira inteligente: são pensadores estratégicos. 

4. INFLUÊNCIA DISCERNÍVEL – Um líder verdadeiro é aquele cuja vida dá os frutos da liderança 

verdadeira. Se você foi chamado por Deus, Ele mesmo manifestará esse chamado dando-lhe 

evidência tangível do dom especial para liderar. A evidência cumulativa de que você tem 

habilidade para mudar a maneira de como indivíduos ou grupos pensam, falam e vivem, é um dos 
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meios usados por Deus para convencê-lo do chamado e estimulá-lo a persistir, apesar das 

dificuldades. 

5. A COMPANHIA DE LÍDERES – As pessoas ficam mais à vontade ao lado daqueles que lhes são mais 

semelhantes. Descobri que a maioria dos líderes gosta de estar com outros líderes. Há uma 

camaradagem natural entre eles. Falam a mesma língua. Discutem os mesmos assuntos e 

dificuldades. Estar ao lado de outros líderes define a área de conforto daqueles que são chamados 

para liderar. 

6. INCENTIVO EXTERNO – Uma maneira de saber se você foi chamado para liderar o povo de Deus 

é verificar se você recebe a ratificação de outras pessoas. Esta confirmação é muito importante 

quando vem de outros líderes verdadeiros. Os líderes conhecem sua espécie: sabem o que é 

necessário e o que significa. Se eles sentem o chamado em você, ouça as palavras. Timóteo recebeu 

estas exortações de seu mentor, Paulo. 

7. FORÇA INTERNA – Curiosamente, poucas pessoas têm força interna para manter a posição ao 

lado do que é direito. Chamamos a isto de coragem. Se você se sente à vontade assumindo riscos 

razoáveis, percorrendo territórios não mapeados, e não recua diante da perspectiva de assumir a 

pressão pelas decisões que tomou você bem pode ter a força interior que Deus provê para aqueles 

que são chamados para liderar o Seu povo. Não existe melhor exemplo destas qualidades do que o 

próprio Jesus. 

8. GOSTAR DO QUE FAZ – Liderar pessoas não é tarefa nada fácil. Mas os líderes chamados por Deus 

suportam quantidades incríveis de preocupação, controvérsias e animosidade, porém, o produto 

final, o resultado da liderança é que a faz valer à pena. Se o líder pode sentir aquela sensação 

vibrante e cálida de vitória, a sensação de que todas as dificuldades valeram o resultado, então 

saberá o que um líder vocacionado experimenta na batalha espiritual.  

 

6.1.1 O Que Faz um Líder Ser um Líder 

 

O mesmo autor continua dizendo:  

Todos os líderes cristãos que estudei - nas Escrituras, pessoalmente, ou em livros de história 

possuem três qualidades distintas, mas inter-relacionadas. A combinação destas qualidades é que 
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os capacita a fazer o que os líderes fazem. Retire qualquer uma 

destas qualidades e a pessoa será um membro valioso do grupo, 

mas não um líder. 

PRIMEIRO, o líder cristão é chamado por Deus. É chamado para 

o serviço, mas um ramo especial do serviço. É alguém que serve 

liderando. A vasta maioria da criação humana de Deus é de 

seguidores. Aqueles que foram ungidos por Ele para liderar têm 

mais valor para o corpo de crentes em termos funcionais por sua 

disposição de atender o chamado e fazer aquilo que os seguidores 

tanto necessitam. 

SEGUNDO, o líder cristão é uma pessoa com um caráter 

semelhante ao de Cristo. Porque a função principal do líder é 

capacitar as pessoas para conhecer, amar e servir a Deus de todo 

coração, mente, alma e forças. O líder deve possuir em si mesmo 

o tipo de atributos pessoais, características do coração 

manifestadas por meio da fala e das atitudes que reflitam a 

natureza do nosso Deus. 

TERCEIRO, o líder cristão possui aptidões funcionais que lhe 

permitem desempenhar tarefas e guiar pessoas no sentido de 

cumprir os objetivos dos servos de Deus. Estas são as habilidades 

que recebem especial atenção: inspirar pessoas, dirigir sua 

energia e recursos, lançar a visão, formar equipes, celebrar 

vitórias, delegar autoridade, tomar decisões, desenvolver 

estratégias, aceitar responsabilidades pelos resultados e etc. 

A literatura sobre liderança centraliza-se quase que 

exclusivamente nas aptidões funcionais. Tais aptidões são 

importantes, sem dúvida, mas um líder que tem grandes 

habilidades e capacidades técnicas, mas não tem o chamado de 

Deus, está meramente seguindo suas inclinações pessoais. 

Aquele que não tem os atributos pessoais, que modelam 

princípios cristãos, será um líder ineficiente, incapaz de manter 

os seguidores. Sem dúvida, alguém que tem o desejo de liderar 

1) O líder cristão é chamado por 

Deus. 

2) O líder cristão é uma pessoa 

com um caráter semelhante ao 

de Cristo. 

3) O líder cristão possui 

aptidões funcionais que lhe 

permitem desempenhar tarefas e 

guiar pessoas no sentido de 

cumprir os objetivos dos servos 

de Deus. 

 

Estas são as habilidades que 

recebem especial atenção: 

inspirar pessoas, dirigir sua 

energia e recursos, lançar a 

visão, formar equipes, 

celebrar vitórias, delegar 

autoridade, tomar decisões, 

desenvolver estratégias, 

aceitar responsabilidades 

pelos resultados e etc. 

 

 
Imagens: Google 

Liderança Cristã 



A Quarta Milha – Adolescentes – Ouse lidera-los! 

2
3

 
pessoas, mas que não possui competência para fazer o trabalho, nunca conseguirá as credenciais 

(ou currículo pessoal) necessárias para atrair seguidores. 

Verifique que o primeiro elemento necessário é o chamado de Deus para liderar. Se você não foi 

escolhido por Ele para liderar Seu povo, não importa quão maravilhoso seja o seu caráter, quão 

bem habilitado você esteja para a tarefa; você nunca se tornará um grande líder cristão. Você poderá 

liderar, sem dúvida, nosso sistema político, instituições educacionais e corporações onde estão 

cheias de pessoas que estão liderando apesar de não terem sido chamadas por Deus para serem 

líderes espirituais. A diferença é que não estamos falando em liderar o povo de Deus para uma 

lucratividade mais alta ou maior eficiência, mas para uma santidade superior e para a verdade 

espiritual. Além disso, não estamos falando sobre interferir em negócios humanos para aumentar 

ganhos para propósitos mundanos, mas sobre como investir em pessoas, de tal forma que elas 

reconheçam e aprofundem as maneiras pelas quais Deus as chamou, dotou e procura aperfeiçoá-

las. 

 

6.1.2 O Que Fazem os Líderes 

 

Temos ainda de Kenneth O Gangel a seguinte citação: 

Igrejas, juntas de missão, faculdades e seminários, organizações para-eclesiásticas 

e um sem-número de outras organizações cristãs sofrem, nestes tempos de crise, de 

má liderança. Não por causa de pessoas más. Não por causa de preguiça. Não por 

causa de fundos insuficientes. Não porque sua contribuição para o Reino não é 

necessária. Sofrem por causa de liderança ineficiente.  

O que fazem os líderes? Creio que as tarefas realizadas pelos líderes compreendem 

seis áreas básicas de atividade: Relacionar, Organizar, Pensar, Visualizar e 

Perseverar. 

 

 

6.1.3 Líderes se Relacionam 

  

Não tenho a menor intenção de apresentar nenhuma ordem de prioridade nas unidades deste 

capítulo, os líderes fazem todas estas coisas o tempo todo. Entretanto, devo começar com a 

atividade que distingue liderança de gerenciamento ou administração. 
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Recentemente cruzei a fronteira do Canadá para ensinar, durante uma semana, num instituto de 

pós-graduação. Durante quase uma hora fiquei detido no escritório de imigração preenchendo os 

documentos exigidos pela NAFTA e pagando a taxa que me permitiria trabalhar uma semana como 

orador convidado. 

Graças a Deus a fila estava curta. Os dois funcionários deram-me plena atenção e, depois de várias 

entradas no computador, documentos, carimbos em determinados selos e documentos de 

aprovação, eu estava a caminho da província de British Columbia. Aqueles funcionários estavam 

fazendo o que havia sido ordenado e minha presença parecia irrelevante para a tarefa. Eles estavam 

"administrando", mas não estavam "liderando". Estavam protegendo recursos, leis, processos e 

pautas. 

A maioria dos líderes têm tais responsabilidades o tempo todo. Em outras palavras, líderes cristãos 

devem ser bons gerentes (administradores) também. Mas liderança focaliza-se nos recursos 

humanos. Tem a ver com a maneira como tratamos as pessoas, promovemos o desenvolvimento 

delas e nos relacionamos com elas. Parte de uma liderança eficiente relaciona-se com o entender 

as pessoas. Líderes relacionam-se com pessoas. Embora a literatura secular sobre liderança fale 

bastante sobre relacionamentos e muitos dos seus conceitos tenham um valor inestimável, em 

última análise os cristãos vão ao Novo Testamento para procurar a verdade sobre esse assunto. 

Examinem as páginas do livro de Atos. Observem os primeiros cristãos escolhendo alguém para 

substituir Judas no capítulo primeiro. Vejam-nos em ação, elegendo líderes para servir às viúvas 

no capítulo seis. Observem cuidadosamente quando enviaram os primeiros missionários, no 

capítulo treze. O modelo de equipe domina tudo. Espantoso não é? Quanto mais os líderes cristãos 

descentralizam programas, deliberada e intencionalmente empurrando a autoridade para os níveis 

mais baixos, tanto mais biblicamente eles funcionam. 

VISIBILIDADE. Os líderes não podem escapar de serem visíveis. Eles se levantam diante de uma 

reunião (ou assentam-se ao púlpito nos cultos) e se reúnem regularmente em conselhos e comissões 

executivas. Nas trincheiras, no funcionamento diário de uma organização cristã, entretanto, o líder 

conquista objetivos e realiza tarefas por meio de relacionamentos. 

 

6.1.4 Líderes Organizam 
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Em seu livro, Credibility (Credibilidade), James Kouzes e Barry Posner comentam as diferenças 

que encontraram em uma pesquisa feita com líderes, entre 1987 e 1993.  De acordo com o relato 

deles, honestidade, visão e inspiração tiveram, em 1993, uma colocação mais alta que há 

apresentada seis anos antes. Dos fatores que compunham a lista dos "dez mais" em 1987, apenas 

competência e inteligência caíram na avaliação de sua importância. 

“Que Deus possa nos livrar, nas organizações cristãs, da superioridade administrativa sem 

compaixão bíblica e comportamento dirigido pelo Espírito. Que Ele nos livre também de pensar 

que conhecimento bíblico e estilo de vida espiritual possam, de alguma forma, substituir a 

competência para liderar uma organização cristã.” 

 

6.1.5 Administração  

 

O Novo Testamento não poderia ser mais claro a respeito do dom da administração. A palavra 

kubernesis aparece em Atos 27:11 e em Apocalipse 18:17, onde o contexto exige seu sentido literal 

de "timoneiro" ou "comandante". Em I Coríntios 12:28, entretanto, Paulo usa a palavra 

metaforicamente para se referir a "organizadores", pessoas que assumem a liderança administrativa 

na igreja. 

Na citação seguinte, de Peter Drucker, simplesmente substituindo-se a palavra organizar por 

administrar, pode-se ter a essência da ideia: 

"Pastores necessitam administrar (organizar), não porque devem administrar, mas porque é a única 

maneira de terem tempo, reflexão e liberdade para a tarefa essencial. É a ferramenta que possuem 

para se assegurarem de que todas as outras coisas que devem ser feitas, sejam feitas sem que eles 

sejam comidos vivos no processo.” 

“Administrar não é a resposta para todos os problemas do ministério. Entretanto, é uma ferramenta 

para todas as necessidades. Você deve aprender a realizar as tarefas necessárias, administrando-se 

a si próprio, a sua igreja e o seu trabalho. Precisa aprender a estabelecer objetivos para si mesmo e 

para as tarefas principais que você pensa que deveria estar realizando. Esta é a coisa mais difícil de 

fazer: PLANEJAR O QUE DEVE SER REALIZADO." 
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6.1.6 Líderes Realizam 

  

Se pudermos distinguir líderes de administradores por seu compromisso no relacionamento com 

pessoas (e podemos), vemos que os líderes são notados mais por sua centralização na realização de 

objetivos que pelo tempo em que permanecem no cargo. Alguém sugeriu certa vez que os líderes 

enfrentam quatro tarefas: cumprir objetivos da organização, promover inovação, envolver outras 

pessoas e sustentar o ânimo dos liderados. 

 

6.1.7 Objetivos Não Alcançados 

  

De importância crucial é a disposição de não se deixar derrotar ou desestimular por alguns objetivos 

não alcançados. Um líder que não seguiu o processo de estabelecimento de objetivos pode criar 

uma lista de dez objetivos para sua organização dentro de um período de tempo. Vamos admitir 

que fosse apenas sete satisfatoriamente alcançados. Na realidade, este é um resultado muito 

importante, bem acima do que qualquer atleta profissional pode atingir. 

Todos os líderes cristãos, jovens e velhos, veteranos e principiantes que servem a grandes 

organizações ou pequenos ministérios, deveriam ser capazes de dizer a seus superiores: "Não me 

julguem pelo tempo que permaneço em meu cargo; julguem a eficiência de minha liderança pela 

qualidade com que esta equipe alcança os objetivos escolhidos em conjunto, mês a mês, ano a ano, 

e dentro de todo o curso do projeto.” 

 

 

6.1.8 Líderes Pensam 

  

Sem dúvida, uma falha importante relacionada com muitos líderes cristãos em nossos dias é que 

muitos têm muito pouco tempo para pensar. Provavelmente, tal comportamento seja resultado da 

falta de treinamento no processo de tomar decisões, técnica em resolver problemas e uma disciplina 

geral de pensamento. Porém, nem todas as decisões tomadas por um líder permitem um processo 

completo de resolução de problemas. No entanto, desde que sejam submetidas a esse tipo de 

procedimento, as decisões futuras serão facilitadas e melhoradas. Pensamentos mais elaborados 
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vêm de uma prática inteligente. Bons líderes cultivam a capacidade de observação, coleta de dados, 

reflexão, raciocínio e julgamento para chegar a uma solução que produza o avanço da causa da 

organização à qual servem. Pensar é aprender. Temos muitos bolsões mentais nos quais destroços 

de problemas velhos e não resolvidos permanecem apodrecendo no curso do pensamento. 

Exercícios mentais sérios de tomada de decisão podem limpar estes bolsões e providenciar espaço 

para ideias novas e criativas. 

 

6.1.9 Tomada de Decisões Ineficientes 

 

Qual a causa da tomada de decisões ineficientes? Já foi mencionada a inabilidade do líder com os 

processos em que está envolvido, mas pelo menos outros quatro fatores também aparecem na linha 

de frente: 

1. FALTA DE OBJETIVOS BEM DEFINIDOS. Líderes sem objetivos para seus ministérios, ou que 

servem organizações que não têm objetivos bem definidos, baseados em sua missão, terão 

dificuldade de tomar decisões sábias. 

2. INSEGURANÇA QUANTO À POSIÇÃO OU À AUTORIDADE. Se o líder não tem certeza de que possui 

uma jurisdição para tomar decisões, essa dúvida muitas vezes dificulta a própria tomada de decisão. 

3. FALTA DE INFORMAÇÃO. Uma definição não vinda do livro base, mas que nos ajuda no processo 

de tomada de decisões: "Informação é a matéria prima do processo decisório". Sem informação 

adequada, verdadeira e de boa fonte, dificilmente o líder acertará em suas decisões.  

4. MEDO. Boas decisões são, muitas vezes, prejudicadas pelo medo: medo de mudar, medo de 

tomar a decisão errada, medo do que as consequências que podem resultar, talvez até mesmo, medo 

do processo de tomar decisões em si.  Só esse fato tem paralisado muitos, levando-os a desistir das 

posições de liderança no ministério. 

 

6.1.10 Pensamento Crítico  

 

Stephen Brookfield observou: "No centro do pensamento crítico está à capacidade de imaginar e 

explorar alternativas para as formas existentes de pensar e viver. Pensadores críticos estão 

constantemente explorando novas maneiras de pensar sobre aspectos de suas vidas.” Ele 
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desenvolve a definição: "O pensamento crítico é complexo e frequentemente causa perplexidade, 

uma vez que requer a suspensão de crenças e o abandono de posições anteriormente aceitas sem 

questionamento." 

 

6.1.11 Apenas líderes maduros tomam decisões maduras 

 

COOPERAÇÃO – Decisões tomadas em equipes, ou "partilhadas", implicam numa decisiva 

disposição de abandonar o domínio autoritário para que a equipe possa funcionar livremente. 

COOPERAÇÃO e não COMPETIÇÃO torna-se a palavra-chave. Um ambiente cooperativo cria 

caminhos ao longo dos quais o corpo pode seguir em frente e não caminhos onde uma parte brilha 

a custa de outra.  

 

6.1.12 Líderes Enxergam o Futuro 

 

 Escritos recentes sobre administração, incluindo aqueles produzidos por pessoas que 

deveriam ter maior conhecimento, têm comumente confundido MISSÃO e VISÃO. 

 MISSÃO é aquela declaração simples e direta que identifica por que uma organização existe 

e o que ela espera fazer na Terra. A VISÃO expõe, então, como a organização planejará o seu futuro 

para realizar essa missão.  A visão nasce da missão, mas nem sempre são conceitos idênticos. Num 

aspecto importante, todavia, missão e visão são semelhantes: ambas são exclusivas de uma 

organização individual. 

6.1.13 Singularidade  

 

As declarações sobre a missão soam muito mais genéricas que descrições de visão, porém, a missão 

e visão de qualquer organização não deveriam ousar basear-se naquilo que outras igrejas ou 

organizações similares realizaram. Aqui poderia residir a fraqueza da estratégia de muitos 

ministérios. Descrever os sucessos e categorizar as semelhanças tende a nos pressionar a desejar 

ser parecidos com outra pessoa em lugar de perguntar com simples pureza e expectativa: "Por que 

Deus levantou este ministério, neste lugar, nesta hora, e o que Ele deseja de nós?" 
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6.1.14 Foco 

 

A visão traz muitas coisas boas para a organização e o incentivo e a antecipação de que "nós vamos 

chegar a algum lugar" não são menos importantes. Mas o foco talvez seja até mais importante que 

o encorajamento. Muitos líderes (e como consequência, muitas organizações ministeriais) 

permanecem desfocalizados. Cumprem suas atividades diárias em vez de levantar os olhos para os 

campos embranquecidos.  

Líderes jovens, inexperientes e imaturos precisam dedicar tempo estudando e, talvez, antecipando 

calmamente aquilo que mais tarde poderá ser desenvolvido com a ajuda de outros, numa visão de 

ministério coletivo para o futuro daquele trabalho. 

6.1.15 Líderes Perseveram 

 

Líderes eficientes permanecem num ministério tanto tempo quanto necessário para terminar a 

tarefa. A habilidade de planejar, de tomar decisões e de visualizar o futuro de um ministério requer 

disposição de se verem naquele ambiente por um longo tempo. Se os seguidores o veem como um 

líder "interino", de curto prazo, ou mesmo como um carreirista que considera o posto atual apenas 

como temporário vão retardar seu interesse em seguir esse líder, afastando-se de qualquer 

envolvimento com liderança. 

 

6.1.16 Líderes Promovem Coisas Boas 

 

O que fazem os líderes? Fazem precisamente aquilo que Deus os chamou para fazer e reconhecem 

que esse chamado para liderar procede de Sua graça. Alguns aprenderam durante anos de 

treinamento e ensinos vindos de um exemplo piedoso. Outros aprenderam observando o fracasso. 

O que os líderes fazem? Eles relacionam, organizam, realizam, pensam, enxergam o futuro 

(visualizam) e perseveram. Talvez o mais importante, entretanto, é que não fazem nenhuma dessas 

coisas sozinhos.  O antigo conceito de líder como um profeta mosaico ou como um governante 

monárquico falando sozinho com Deus e, depois, descendo para comunicar às pessoas comuns o 

que o Senhor disse, disse não suportará o poderoso impulso da liderança de grupo do Novo 

Testamento. O apóstolo Paulo e sua equipe missionária envolveram-se na vida das pessoas ao redor 
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do mundo mediterrâneo e muitas igrejas nasceram, cresceram e se desenvolveram. O apóstolo 

esforça-se em suas cartas para explicar que ele não entrava numa cidade como uma personalidade 

retumbante e dinâmica, mas gloriando-se de apenas duas qualidades que verdadeiramente poderia 

chamar de suas:  

A fraqueza e o sofrimento. (Veja II Coríntios 11:16 e 12:10). 

Líderes transacionais modernos desenvolvem equipes de ministério "ajuntando" as tropas como 

servos. O participante, então, se torna um líder afirmativo, porque a afirmação é a maneira que o 

servo tem para assegurar a importância de outras pessoas e seus ministérios. Esqueça como você 

jogou. O time ganhou? 

Ken Callhan inclui num artigo que escreveu, um significativo pensamento sobre liderança: 

"Durante todo o tempo o administrador está preocupado com planos de ação, o patrão, com poder, 

o facilitador com processos, o inspirador carismático com o próximo evento apocalíptico, o líder 

está ‘preocupado em ajudar o grupo a caminhar na direção do cumprimento das buscas 

fundamentais da vida.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 FONTE: Material resumido do livro Líderes em  Ação,  de George Barna, Editora United Express. 
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7 Conhecendo Seus Adolescentes 

7.1 Radiografia do adolescente adventista 

 

Imagine a seguinte situação: 

Você acaba de chegar numa igreja, numa quarta-feira, para conhecê-la. Decidiu mudar-se de uma 

cidade grande para outra menor e resolveu ir à igreja mais perto de sua nova casa, apenas para 

conhecê-la. Fica sentado num canto "feliz da vida" porque ninguém o conhece e mesmo porque, 

depois de anos de serviços prestados em igrejas grandes, sua primeira pretensão é descansar um 

pouco. Antes de ir embora, um homem cumprimenta-o e pergunta quem são e de onde vieram. 

Deseja-lhes um feliz restante de semana e voltam para casa, certos de que irão gozar de um 

"descanso merecido". 

No sábado pela manhã, decidem voltar à mesma igreja. Ao chegarem, descobrem que aquele 

mesmo cavalheiro que os cumprimentou era o primeiro ancião e, no intervalo entre a escola 

sabatina e o culto e num rápido comentário, ele fala de onde vocês vieram, o que faziam na igreja 

de origem, quanto tempo vocês têm de ministério em prol de juvenis e adolescentes e, sem muita 

cerimônia, leva sua esposa para uma classe de adolescentes e você para a classe dos juvenis e os 

apresenta como o novo diretor de juvenis e sua esposa como a fundadora da classe dos adolescentes 

que começaria a partir daquele sábado nessa  igreja. 

Você pensa: isso não existe! E eu respondo: existe e aconteceu comigo e com minha esposa ao 

sairmos do Rio de Janeiro e chegarmos a Curitiba no início de 1995.  

Qual seria sua primeira preocupação ao chegar, totalmente estranho, numa nova igreja com 

adolescentes que você nunca viu? Escolha nas alternativas abaixo o que você faria: 

Iria apresentar- se e tentar apresentar a lição? 

Iria dizer que não esperava essa situação e deixaria os adolescentes dirigirem o programa do dia? 

Cancelaria a classe naquele sábado, prometendo algo melhor para sábado seguinte? 

Abriria a Bíblia e faria alguns ligeiros comentários sobre um tema que escolheria na hora? 

Tentaria fazer uma dinâmica de apresentação para que os alunos se "abrissem" e você pudesse 

conhecê-los um pouco melhor, apresentaria a Lição da Escola Sabatina, seguindo o que fosse 

possível na rotina do programa? 
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Que situação complicada, não é verdade? E se acontecesse com você o que aconteceu com a minha 

esposa numa classe de adolescentes? A melhor saída seria, sem dúvida, a dinâmica de apresentação 

para ganhar a confiança deles e já distribuir as tarefas de rotina para a semana seguinte, pois, afinal 

de contas, professor de escola sabatina que se propõe a fazer tudo sozinho, precisa participar de 

seminários para professores para não continuar agindo se equivocando quanto à forma de ensinar 

adolescentes. 

Qualquer outra saída para essa situação mostraria que você não está suficientemente bem preparado 

para ser um professor do Ministério da Criança e do Adolescente. "A primeira impressão é a que 

fica" e esta frase você já conhece, não é verdade? No sábado seguinte recebemos uma adolescente 

para almoçar e, daí em diante, para conquistar a classe foi muito fácil.  

Uma sugestão para conhecer melhor a classe, caso queira dados mais completos dos adolescentes, 

é implantar o relatório a seguir. Cada novo adolescente que for chegando recebe o formulário, 

preenche e lhe entrega. Desta forma terá dados importantes à mão e facilitará muito o seu trabalho, 

não só de secretaria, mas também de relacionamento. Se gostar da ideia implante-a, mas nunca se 

esqueça de um almoço ou lanche na sua casa; eles gostam muito e os terá do seu lado quando 

reconhecem que tem interesse por eles mesmo fora do ambiente de escola sabatina. 

 

7.1.1  Radiografia de um adolescente adventista do sétimo dia 

DADOS CADASTRAIS 

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO:              /             /          

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                                                     CEP: 
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7.1.2 P e s q u i s a 

Prezado adolescente, com objetivo de conhecê-lo melhor, responda as perguntas abaixo: 

 SIM NÃO  

VIDA DEVOCIONAL     

1. Você é Adventista do Sétimo Dia?     
  2. Você é batizado?     
  3. Você costuma ter a Lição da Escola Sabatina todo o ano?     
  4. Você tem a sua própria Bíblia?     
  5. Lê algum livro ou outra publicação adventista?     
  6. Faz o culto pessoal diariamente e nele estuda a lição, canta e ora?     
  7. Quanto tempo você separa para o seu culto pessoal?     
  8. Participa da classe de estudos bíblicos para adolescentes da igreja?     
  9. Já fez o Ano Bíblico?     
10. Já participou de uma Santa Ceia?     

     
VIDA FAMILIAR     

  1. Seus pais são adventistas     
  2. Vive com seu pai e sua mãe?     
  3. Fazem o culto doméstico diariamente em casa?     
  4. Seus pais costumam orientá-lo no estudo da Lição da Escola Sabatina?     
  5. Seus pais lhe dão oportunidade de trabalhar em alguma atividade em casa?     

      
DADOS PESSOAIS     

  1. Você é um Desbravador?     
 2. Qual o seu prato preferido?     
  3. Qual o seu lazer preferido?     
  4. Você gosta das atividades sociais da sua classe de adolescentes?     
  5. Você tem mesada?     
  6. Qual é o seu talento musical?     
  7. Quais são os seus heróis na Bíblia, depois de Jesus?   

    

 

Nós, professores de adolescentes, agradecemos suas respostas. Elas servirão de base para 

prestarmos um melhor serviço a Deus e ajudá-lo em sua carreira na classe dos adolescentes. 

  

Diretoria dos Adolescentes 
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8 O Adolescente e a Igreja 

 

ADOLESCENTES ORGANIZADOS em classes de escola sabatina, dentro do contexto da Igreja 

Adventista, é algo relativamente novo, mesmo porque, devido à carência de professores 

especializados, os adolescentes de nossas igrejas, em sua maioria, ou já estão assistindo junto com 

os jovens ou estão totalmente desambientados entre os juvenis; daí a importância desse material 

que tem por objetivo informar e formar professores de adolescentes.  

Se por um lado nossas classes de adolescentes ainda não têm toda a infraestrutura que existe há 

muito tempo para as outras classes, por outro, poder fazer parte de uma geração de professores que 

se dispõem a fazer algo totalmente novo em prol desse grupo importante na Igreja é maravilhoso. 

Noelene Johnson, no Guia do Ministério da Criança e do Adolescente, fala sobre o estilo de fé que 

têm os adolescentes: 

 

 

8.1  Uma fé questionadora 

 

“O elemento chave da fé questionadora dos adolescentes é o julgamento crítico. Para o pré-

adolescente, citar o que dizem as autoridades sobre algum assunto não é o suficiente. Eles querem 

examinar a informação por eles mesmos.”  

  

 

8.2  As necessidades nessa fase são: 

 

1. ESTABELECER SUA PRÓPRIA IDENTIDADE. Eles estão examinando e questionando suas crenças, 

seu estilo de vida, sua aparência, a autoridade e tudo com o que se identificam num esforço de 

definir a si mesmos. 

2. RECONHECER QUE A RELIGIÃO DA MENTE É A MESMA DO CORAÇÃO. Os garotos e garotas fazem 

perguntas desafiadoras aos adultos. Criticam qualquer explicação que não tenha base na lógica, no 
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bom senso ou na investigação científica. Os adultos devem aceitar os questionamentos, sem 

sentirem-se alarmados, trabalhando com os adolescentes para que estes encontrem as respostas. 

3. PROMOVER A FÉ DOS ADOLESCENTES através de um sério estudo da Bíblia, excursões e 

oportunidades de desenvolver um espírito de serviço cristão. 

 

8.3 Promovendo a Fé Questionadora 

 

Leve os adolescentes num veículo para visitar rapidamente a enfermaria de um hospital, um 

orfanato, uma corte de justiça, um asilo e o necrotério da cidade. Obviamente, você deve acertar 

todos os detalhes com os responsáveis por esses locais. Deve haver, em cada local, alguém 

esperando por vocês para dar instruções. Planeje as visitas de modo que seu "tour" dure um dia 

inteiro. 

Faça a conexão: leiam juntos Jeremias 1:5 depois de visitar a enfermaria; Jeremias 1:6 e 7, depois 

de visitar o orfanato; Provérbios 14:12 e Isaías 48:17 e 18, depois da visita à corte; Eclesiastes 3:1-

8 no asilo e o Salmo 23 no caminho para casa. Não trabalhe nenhum ponto ou tente pregar para 

eles. Em vez disso pergunte-lhes como se sentiram em relação à excursão. 
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9 Conhecendo Sua Classe 

de Escola Sabatina. 

 

CONHECER E SE ENTURMAR com seus novos liderados é ponto 

primordial para o bom desempenho do professor e líder dos 

Ministérios da Criança. Porém, como fazer adolescentes 

apresentarem uma lição, fazer trabalho missionário, conseguir 

que quase todos cheguem a tempo à Escola Sabatina? Como fazer 

funcionar uma classe de adolescentes? Qual é o segredo para 

fazê-la funcionar? 

Bem, trabalhar com adolescentes é razoavelmente mais difícil 

que trabalhar com juvenis e relativamente mais fácil que trabalhar 

com jovens. O segredo para se ter uma classe animada e dinâmica 

está diretamente relacionado com a aceitação que os seus 

adolescentes têm do professor. As atitudes do professor, suas 

ações e a forma como ele trata os adolescentes vão sendo como 

que pesados numa balança na cabeça deles; assim, o professor 

que dá certo e, consequentemente, a classe que funciona, são o 

resultado de um líder que conquistou seus adolescentes, 

mostrando real preocupação em ouvi-los e real preocupação com 

os seus problemas.  

Muitos adolescentes, mesmo os da Igreja, não têm um bom 

relacionamento com os pais e esse relacionamento reflete-se de 

maneira bem clara na classe de escola sabatina: mau humor, 

desatenção na hora do estudo da lição, muitos já nem têm o desejo 

de estudá-la e, se o professor segue o mesmo estilo dos pais, não 

dando atenção, não mostrando a eles a beleza de possuir um 

Salvador pessoal, não mostrando um Jesus que os ama e os 

perdoa, por mais errado que eles ou seus pais estejam dificilmente 

você terá os adolescentes na sua mão.  

Liderar é uma arte e por isso é que foi acrescentado um módulo 

desta matéria tão importante para o trabalho em prol dos 

O segredo para se ter uma 

classe animada e dinâmica 

está diretamente relacionado 

com a aceitação que os seus 

adolescentes têm do professor. 

 

As atitudes do professor, suas 

ações e a forma como ele trata 

os adolescentes vão sendo como 

que pesados numa balança na 

cabeça deles 

 

O professor que dá certo e, 

consequentemente, a classe que 

funciona, são o resultado de um 

líder que conquistou seus 

adolescentes, mostrando real 

preocupação em ouvi-los e real 

preocupação com os seus 

problemas.  

 

 
Imagens: google 

 
 

O Segredo! 
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adolescentes. No fundo, os adolescentes também gostam de alguém mais velho, que fale a 

linguagem deles, que os comande, que mostre a eles seus limites e que os ouça acima de tudo. 

Uma das molas mestras da administração de recursos humanos é a delegação de competência ou 

responsabilidades. Caberá, portanto, ao professor conhecer bem o que se espera de uma classe de 

adolescentes e, depois, distribuir entre eles as tarefas de rotina da classe. Pensando por este lado, 

temos orientado os professores a ficarem de olhos bem abertos naqueles adolescentes que já 

fizeram seus dezessete anos e ainda não foram para a classe de jovens. Esses que ainda não saíram, 

podem e devem ser, caso queiram é lógico, futuros professores de adolescentes. Chamamos esses 

candidatos a professor de monitores e esses monitores podem e devem funcionar como líderes de 

equipes às quais demos o nome de “ADOLEQUIPES” (equipes de adolescentes). Cabe ao professor 

atingir a meta mais importante da classe, que, sem dúvida, é trazer a cada sábado uma lição especial 

para aplicação na vida de cada um, lição esta extraída do estudo criterioso da Lição da Escola 

Sabatina. Independente do assunto da lição, adolescentes em sua maioria têm baixa autoestima e 

mensagens como: "Amo vocês", "Jesus te ama", "Saiamos dessa classe com a certeza de que Jesus 

nunca nos abandona", têm um efeito estimulante muito proveitoso para o ego do adolescente. 

Não estou desprezando o louvor, nem o momento dedicado aos aniversariantes, às visitas, nem a 

decoração da classe ou o recolhimento da oferta e a rotina da escola sabatina. Estou lhe dizendo 

que todas estas atividades podem ser feitas por eles, desde que os chame para uma reunião e 

"negocie" com eles quais tarefas irão fazer. Coloquei a palavra negocie entre aspas, mas ela pode 

ser lida e entendida sem aspas mesmo. Impor qualquer atividade para adolescentes vai de encontro 

aos novos valores adaptados à idade que eles já têm. Na verdade, eles gostam de dialogar, de se 

oferecer somente para as coisas e atividades com as quais mais se identificam e, nessa proposta de 

negociação, deixe que escolham as atividades a que melhor se adaptam e permita que escolham um 

líder para suas “ADOLEQUIPES”. 

Quais seriam as áreas de atuação dos adolescentes dentro do contexto da escola sabatina? O que 

você precisa que funcione sem que seja preciso você mesmo fazer? O que pode ser delegado aos 

adolescentes? O que não dá para delegar, pois não irá funcionar? No âmbito da escola sabatina 

temos: boas-vindas, música, secretaria, ofertas, Informativo das Missões, comunicações, lição, 

ministério da oração (“ADOLE orando por ADOLE”), atividades de cunho missionário, social 

(campanha do quilo), literatura denominacional, recepção, ministério do interesse (ligações 

telefônicas na data de aniversário, por exemplo), e fora do ambiente da escola sabatina temos as 

atividades sócio recreativas.  
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Todas essas atividades podem muito bem ser feitas pelos adolescentes; já vi classes funcionando 

nesse esquema. Já cheguei à minha igreja no Sábado pela manhã mais cedo e vi a equipe 

responsável pela escola sabatina chegar antes do professor, decorar a classe, distribuir coletâneas, 

trazer as lembranças, colocar a lista de chamada da escola sabatina na mesa do diretor. Deixaram 

tudo organizado e funcionando; por incrível que possa parecer, tudo feito por adolescentes. O 

segredo do sucesso: uma diretora líder, cativante; alguém que apareceu no momento certo, na hora 

certa e resgatou o moral de uma classe que tinha tudo para falir, pois, sem os professores, os 

adolescentes ficam literalmente desorientados. Na segunda reunião dessa classe já teve um junta 

panelas, troca de barras de chocolate para o “ADOLE-SECRETO” de oração, cartões coloridos para os 

visitantes, tudo em ordem e com muita criatividade.  

Numa classe de escola sabatina, o que pode até ser delegado, mas não com muita frequência, é o 

estudo da lição. Participei, certa vez, na qualidade de ouvinte, de uma lição sobre os princípios de 

nossa fé. O adolescente que estava transmitindo a Palavra de Deus, bem como os que estavam 

participando, usou com muitíssima frequência as palavras "eu acho". Foi um festival de "achismo" 

contra um claro "Assim diz o Senhor". Como o "achismo" era demasiado, sugeri ao diretor que 

tomasse o rumo da lição tão logo o adolescente indicado terminasse a sua participação. Na tentativa 

de apresentar uma lição interessante, porém sem o apoio espiritual dos pais em casa, o estudo da 

palavra de Deus acaba sendo confundido com uma revista em quadrinhos, por exemplo, e aí, cabe 

ao professor a nobre tarefa de se preparar ao longo da semana para explanar com criatividade as 

mensagens claras do estudo da lição e com total amparo bíblico. 

Dependendo do número de adolescentes da classe, fica aqui a sugestão para que o professor forme 

“adolequipes” de quatro a seis participantes no máximo. Cada um deverá ter uma função. Dentre 

eles deverá sair um líder, um secretário, um responsável pelo louvor, um recepcionista e decorador, 

um responsável pelas atividades missionárias e sociais e outro pelas atividades sócio recreativas. 

A cada sábado uma equipe deverá atuar ficando responsável por chegar mais cedo, arrumar a classe 

e deixar tudo em ordem no final da programação. Deverá fazer a recepção à porta, providenciar a 

lembrança para os visitantes, fazer os anúncios de interesse de todos, informar sobre a literatura 

denominacional à disposição, informar eventos extraclasse e cuidar de toda a rotina. Quando o 

professor chegar, a classe estará em ordem e apenas ajudará tirando pequenas dúvidas, fazendo os 

devidos acertos, cuidando dos detalhes que foram passados por alto. A mais nobre tarefa ficou para 

o professor: transmitir o amor de Deus aos adolescentes. Todas as outras atividades ficaram para 

eles porque lhes foram delegadas. 
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Adolescentes também gostam de brindes e a valorização merecida no fim do trimestre é muito 

importante, pois mostra o apoio do professor ao trabalho voluntário que realizam. Como boa parte 

dos adolescentes tem baixa autoestima, é bom que se valorize a cada sábado o trabalho feito e, no 

final do trimestre, homenageá-los com pequenos brindes. Isso trará um efeito bastante positivo! 

Inúmeras atividades interessantes podem ser feitas no ambiente da escola sabatina: desde a 

decoração da classe, trazer conjuntos de jovens para cantar com eles, sacos coloridos para guardar 

alimentos trazidos para a  Adra, novos CDs podem e devem ser adquiridos, integração com outras 

classes de adolescentes, culto especial só para eles, escola sabatina ao ar livre, encenação da lição, 

jogos bíblicos com perguntas da lição, pesquisar e trazer objetos que sejam assuntos da lição tais 

como escudos, facas, espadas, bonecos, miniaturas, Bíblias diferentes, etc.  

Caso o professor esteja chegado para atender a uma nova classe e quiser ter uma radiografia do que 

a classe foi anteriormente e até mesmo para dar um novo rumo à rotina, foi preparado o relatório a 

seguir, utilizado pela primeira vez num congresso de adolescentes em  Curitiba,  o ADOLE 2000. 

Uma das grandes metas ao realizar o evento era saber como estavam funcionando as classes de 

adolescentes naquela cidade. Os adolescentes preencheram o formulário e a partir dele foram 

extraídas informações importantes para se criar um ministério em prol dos adolescentes.  

As perguntas do questionário abaixo devem ser respondidas pelos adolescentes. O professor terá 

uma radiografia do trabalho feito antes de assumir a classe. É importante também que o professor 

passe o resultado aos adolescentes e discuta com eles o novo rumo na classe que juntos poderão 

imprimir. 
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9.1 Radiografia de uma sociedade de adolescentes 

 

A CLASSE DE ADOLESCENTE E A IGREJA LOCAL SIM NÃO  

IGREJA:     

NOME:     

      

1. Na sua Igreja existe classe de Escola Sabatina para adolescentes?     

2. A direção da Escola Sabatina prestigia a sua classe?       
3. O ancião responsável pela Escola Sabatina já visitou ou apresentou a lição na sua 

classe de escola sabatina?      
4. Você, como professor ou diretor, já realizou alguma atividade extraclasse, no 

estilo hora social, sorvetada ou similar?      
5. Você, como professor ou diretor, já organizou uma semana de oração dirigida 

aos adolescentes de sua igreja?     
6. A liderança JA de sua igreja convidou a classe de adolescentes ou mesmo você 

para participar de alguma programação?     
7. Dê sua opinião sincera: Você acha que a diretoria JA de sua igreja está 

preocupada em envolver os adolescentes nos programas jovens?      
8. Os líderes de música da igreja preocupam-se em colocar boa  música em sua 

classe de Escola Sabatina?      

9. A classe de adolescentes envolve-se em alguma atividade da igreja?       

10. A classe de adolescentes já participou de alguma atividade missionária?     

11. A classe de adolescentes da sua igreja é:     

     Dinâmica e animada  Fraca e desanimada          Não existe mais      

12. Você se acha uma pessoa preparada para liderar adolescentes?     
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10 Como Ensinar Adolescentes 

 

NOELENE JOHNSON em seu livro "Ideias e Técnicas que Funcionam", pp. 73 e 74, dá-nos 

algumas dicas interessantes sobre como ensinar adolescentes. Vamos a elas:  

“A fase IV do desenvolvimento cognitivo (dos 12 anos até a adolescência) aparece gradualmente. 

Ela tanto pode começar mais cedo, aos onze anos de idade, como pode ocorrer somente na 

adolescência. 

Psicologicamente, o lado esquerdo e direito do cérebro se unem. A pessoa finalmente é capaz de 

pensar sobre o pensamento! A lógica e o pensamento abstrato tornam-se possíveis e os símbolos 

podem ser compreendidos, não apenas memorizados. 

Quando se sabe que uma pessoa está entrando na fase IV do pensamento? Ela começa a fazer 

perguntas! Tudo é “Por quê?” Melhor do que evitar, ignorar ou desdenhar as perguntas é incentivar 

questionamentos para que os temas possam ser discutidos em casa, na escola e na igreja. Essa é a 

idade na qual devem ser usadas as folhas de tópicos para discussão e frases que provoquem debates 

em pequenos grupos.” 

Ao ensinar os alunos da fase IV, dos 12 anos até a adolescência: 

Escute quando eles estiverem falando. 

Lembre-se de suas próprias experiências de adolescente e relate-as quando forem  relevantes. 

Mantenha seu senso de humor. 

Não reaja exageradamente.  Os adolescentes gostam de partilhar ideias que geram controvérsias 

apenas para ver a sua reação. 

Importe-se sinceramente com eles. Programe atividades em grupo fora da sala de aula. 

Evite utilizar jargões cristãos abstratos. 

Mantenha o programa ativo e variado para manter o interesse. 

Use as atividades bíblicas, folhas de tópicos para discussão, vídeos interativos e etc. 

Como colaboração pessoal, gostaria de dizer que tanto os pré-adolescentes como os adolescentes 

são curiosos e o professor pode e deve utilizar-se de alguns artifícios para captar a atenção deles 

para o estudo da lição ou outro assunto ao qual deseja que prestem uma atenção especial. O 

professor pode levar uma sacola colorida, um balão vazio, um saco de pão vazio, um papel de 
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presente, etc., e só pelo fato de mostrar algo novo eles mais do que depressa irão perguntar de quem 

é, para quem é, se vai haver sorteio para ganhar o objeto e tantas outras perguntas mais. O professor 

vai dando sequência à sua apresentação, levando os adolescentes como que em “banho-maria”, 

para que acompanhem o seu pensamento até que, finalmente, venha à explicação do objeto em 

questão. Certa vez fiz isso com um pacote vazio de pão, numa classe de pré-adolescentes. Cheguei 

à classe, cumprimentei a todos, eles fizeram a rotina e na hora de apresentar a lição mostrei o pacote 

de pão cheio de ar e coloquei-o sobre a mesa. De vez em quando mexia com o pacote e ameaçava 

abri-lo. Isso aumentava a expectativa da classe. Terminei a lição, cantamos o hino e fizemos a 

oração final. Ao me despedir deles, porém, todos quase que em uníssono perguntaram: “Você não 

vai nos mostrar o que tem dentro do pacote de pão? Ninguém vai sair dessa sala sem que antes nos 

mostre.” Pedi desculpas pelo meu “esquecimento” e mostrei a eles um pacote vazio. Muitos ficaram 

intrigados e perguntaram: "Já que não havia nada no saco de papel, por que o tinha levado para 

Escola Sabatina?" E a resposta foi que “como eles eram curiosos, essa era uma das técnicas que 

um professor de pré-adolescentes e adolescentes usa para chamar a atenção para o assunto mais 

importante do dia.” Eles até concordaram comigo. Assim, há muitas maneiras simples, mas 

criativas para captar a atenção dos adolescentes. 
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11 Curiosidades Sobre Adolescentes 

Adventistas 

  

NO DIA 23 DE JUNHO DE 2001 foi realizado em Curitiba o primeiro encontro exclusivo para 

professores de adolescentes da Associação Sul Paranaense. 

Uma das primeiras estratégias ao realizar o evento foi distribuir um formulário intitulado: 

Radiografia das Classes de Adolescentes, com diversas perguntas para quem deseja dirigir pessoas 

e saber com quem se está lidando. Como ficaria muito complicado interrogar 58 professores e saber 

detalhes a respeito das suas classes, foi utilizado o formulário a seguir e como resultado temos a 

estatística abaixo. Esse foi o reflexo das classes de adolescentes com base em dados da Associação 

Sul Paranaense em junho de 2001. De lá para cá, muita coisa mudou, mesmo porque os nossos 

professores de adolescentes começaram a prestigiar mais as reuniões trimestrais, participaram do 

Congresso “ADOLE 2001”, das atividades de lazer do ano (ADOLAZER), e os próprios professores 

saíram do encontro dispostos a melhorar a qualidade de suas classes. 

É importante fazer essa estatística a cada ano e ir acompanhando passo a passo o crescimento do 

número de classes, número de professores, número de adolescentes, a diversidade de suas 

atividades, o seu relacionamento com os demais setores da igreja e alcançar um dos maiores 

objetivos dessa estatística que é o de fornecer dados confiáveis para a líder do Ministério da Criança 

e do Adolescente no Campo local.  

Muitas vezes precisamos, como gerentes ou diretores de departamentos, de dados que comprovem 

nossa capacidade administrativa, até porque, "a informação é a matéria prima no processo 

decisório" e sem essa informação boa parte do trabalho fica comprometido ou, como líderes, 

acabamos vendendo uma imagem de incompetência, pois nem dados básicos às vezes temos para 

dar. Vejam os dados curiosos obtidos de nossas classes de adolescentes:  

1. A pesquisa foi feita tomando por base 22 igrejas adventistas e 3 igrejas evangélicas, com 58 

professores de adolescentes envolvidos. 

2. Das 22 igrejas representadas, em 13 já havia classe de adolescentes e em 9 não, mas os 

professores estavam justamente participando do encontro com o objetivo de fundar a classe em sua 

igreja local. 

3. 55% dos professores de adolescentes confirmaram que a direção da Escola Sabatina dos Adultos 

apoia a sua classe. 
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4. O ancião responsável por supervisionar a classe dos adolescentes só apareceu em 27 % das 

classes pesquisadas. 

5. 50 % dos professores já fizeram alguma atividade extraclasse com os seus alunos, fora do 

ambiente da Escola Sabatina. 

6. Apenas 18% dos professores já organizou uma semana de oração exclusiva  para 

adolescentes na igreja. 

7. 60 % das classes de adolescentes já foram envolvidas pela diretoria dos jovens em sua 

programação semanal. 

8. Apenas 23 % das classes representadas acham que a direção de música da igreja local não está 

preocupada com as músicas que os adolescentes cantam na Escola Sabatina. 

9. 55 % das classes estão envolvidas nas atividades da Igreja. 

10. Apenas 36 % das classes já se envolveram no trabalho missionário. 

11. 73 % dos professores entrevistados acham que sua classe é dinâmica e animada, no entanto, 

apenas 36% acham-se preparados para o cargo de diretor ou de professor de adolescentes. 

12. E, finalmente, 100 % dos professores presentes afirmaram que um encontro anual exclusivo 

para a área, com mais seminários, mais debates, jogos e atividades interativas entre os professores 

é de grande valia para melhor atenderem aos adolescentes da Igreja. 
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12 Projeto “Adole Total” 

 

PROFESSORES DE ADOLESCENTES são pessoas especiais 

dentro da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Especiais 

porque poucos adultos animam-se a trabalhar com essa faixa 

etária devido ao preconceito que se tem quando se fala em 

adolescentes. 

No entanto, quando esses mesmos adultos ou jovens resolvem 

dedicar-se, pensar em adolescentes, ler sobre o assunto e, acima 

de tudo, amar os seus liderados, o mito da palavra “adolescente” 

perde todo o seu efeito e uma classe de adolescentes torna-se um 

lugar interessante, desafiador e deveras estimulante para se 

trabalhar. 

O projeto “ADOLE TOTAL” tem três objetivos específicos: 

 1. Capacitar professores para o desempenho da função. 

 2. Melhorar a qualidade das classes de adolescentes já 

existentes em nosso meio. 

 3. Promover atividades de interesse para adolescentes. 

Mas, o que vem a ser o projeto “ADOLE TOTAL”? Quais as suas 

metas? Como atingir os objetivos propostos? Quem seriam os 

principais envolvidos nesse projeto? 

Vamos às respostas: 

A palavra ADOLE vem a ser uma simplificação da palavra 

ADOLESCENTE e esta palavra ficou como marca do primeiro 

congresso para adolescentes adventistas organizados por 

professores de classes de adolescentes adventistas da cidade de 

Curitiba e região, o “ADOLE 2000”. 

Os principais envolvidos no projeto são os professores de 

adolescentes e a classe de adolescentes da Escola Sabatina. Esse 

projeto é direcionado também para atividades extraclasse e é 

A palavra ADOLE vem a ser uma 

simplificação da palavra 

ADOLESCENTE e esta palavra 

ficou como marca do primeiro 

congresso para adolescentes 

adventistas organizados por 

professores de classes de 

adolescentes adventistas da 

cidade de Curitiba e região, o 

“ADOLE 2000”. 

 

 

O projeto “ADOLE TOTAL” tem 

três objetivos específicos: 

 1. Capacitar professores 

para o desempenho da função. 

 2. Melhorar a qualidade 

das classes de adolescentes já 

existentes em nosso meio. 

 3. Promover atividades 

de interesse para adolescentes. 

 

Imagens: Google 

 

Projeto Adole 

3 Objetivos específicos 
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realizado em módulos mensais, em datas a serem definidas pelos professores e adolescentes de 

cada igreja, conforme lhes convier, tendo sempre o respaldo da comissão da igreja e a supervisão 

da coordenação do departamento do Ministério da Criança e do Adolescente das igrejas locais. 

A capacitação dos professores virá em função da participação anual nos seminários a serem 

oferecidos pelo Campo local. Porém, ir a apenas um evento de treinamento anual é muito pouco 

para quem quer se especializar e fazer o melhor em prol dos seus adolescentes. É necessário 

comprar livros, periódicos, fitas de vídeo e se interessar mais por assuntos tais como: jovens, 

drogas, sexo, bebidas, dinheiro, jogos eletrônicos, religiões, adolescentes, livros para pais, Internet 

e etc, pois são esses assuntos que os adolescentes mais querem saber e nós professores precisamos 

estar preparados para responder aos questionamentos dos nossos liderados. O livro Mensagens aos 

Jovens é uma excelente fonte de apoio para os professores. 

Num momento da história da humanidade em que os profissionais estão a cada dia mais buscando 

especialização, por que não fazermos o mesmo no ambiente de nossa Igreja? Buscando melhor 

capacitação o professor terá mais chances de oferecer um serviço de qualidade para a causa de 

Deus. O segundo objetivo do projeto é melhorar as classes de adolescentes. E como poderemos 

fazer isso já? Segue abaixo algumas dicas: 

1. Tenha um secretário (a) em sua classe para catalogar os dados básicos de seus liderados, tais 

como: nome, endereço, telefone, data de aniversário, Xerox de documento de identidade, etc. 

2. Tenha o Ministério da Visitação como uma prioridade sua e de mais ninguém em sua carreira de 

líder de adolescentes. Essa meta é muito fácil de alcançar se você mantiver os dados dos 

adolescentes atualizados, então, basta visitá-los pelo menos uma vez por ano em sua própria casa. 

3. Juvenis, adolescentes e desbravadores fazem coisas fantásticas dentro da igreja, mas não 

divulgam o que estão fazendo; o professor poderá alimentar mais o boletim da igreja local passando 

dados para o comunicador da igreja, entrando em contato com a rádio Novo Tempo e divulgando 

o que tem sido feito pela classe em prol da causa de Deus, enquanto sociedade de adolescentes. 

4. Integração com outros setores da igreja. Muitas coisas boas existem dentro de nossa igreja e que 

podem ser passadas para os adolescentes dentro do ambiente de Escola Sabatina tais como: 

entrevista com o primeiro ancião, com o pastor, com o diretor dos desbravadores, com a diretora 

de ADRA, com o diretor de jovens, com a direção de música e ficamos muitas vezes presos a uma 

única e eterna programação. Variar atividades e trazer novidades terá sempre boa acolhida numa 

sociedade de adolescentes. 
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O terceiro objetivo que está ligado também aos dois anteriores, pois mantêm uma relação de 

interdependência, é proporcionar atividades interessantes para adolescentes fora do ambiente de 

Escola Sabatina. Aproveitando a palavra “ADOLE”, seguem abaixo algumas ideias de atividades 

a serem feitas pela classe de adolescentes e quase todas poderão ser realizadas fora do ambiente 

físico da igreja. Vamos a elas: 

ADOLIMPÍADA - atividade de natureza esportiva com competições saudáveis incluindo corridas, 

saltos, natação, jogos, etc, envolvendo os adolescentes da igreja local e de outras igrejas do distrito. 

É uma atividade de periodicidade anual, utilizando somente um domingo e envolve sociedades de 

adolescentes do distrito, sob a coordenação dos professores de adolescentes, de preferência com a 

presença do pastor distrital na qualidade de líder espiritual. O interessante é que num ambiente de 

igreja todos recebam pelo menos uma medalha de participação, pois, agindo desta forma, estamos 

estimulando a participação e não somente a competição. Os líderes do evento devem solicitar o 

apoio técnico de professores de educação física adventistas, que certamente não se negarão em 

ajudar no que for necessário. 

ADOLESFEST - atividade de natureza social, com periodicidade semestral, utilizando o ambiente 

de um salão de festas ou playground de algum prédio ou ainda os fundos de uma casa para realizar 

uma festa para seus adolescentes. Festa com boa música, alimentação adequada, com bons filmes 

(previamente vistos pelos professores), com hora para começar e hora para terminar e o professor 

verá que é possível fazer tudo isso com um custo baixo, lembrando sempre que a simplicidade, 

com qualidade, gerará uma festa interessante para os adolescentes. 

ADOLIRMÃO - atividade de natureza comunitária, com periodicidade semestral onde professores 

e alunos saem para arrecadar alimentos junto à comunidade para apoiar outros adolescentes que 

estão com problemas de pais necessitados ou desempregados. 

ADOLECOLOGIA - atividade de natureza cultural, com periodicidade ou anual ou semestral em 

que professores e alunos saem juntos para passeios e atividades em trilhas ecológicas. Nada que 

não possa ser feito em apenas uma manhã de domingo ou um feriado ao longo do ano.  

ADOLESPORTE - atividade de natureza esportiva, com periodicidade semestral ou anual, que deve 

funcionar em caráter de descontração e que serve para unir o grupo em torno de uma atividade 

saudável. 
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ADOLETECA - atividade de natureza cultural, com periodicidade trimestral ou semestral, quando a 

sociedade se reúne para organizar sua biblioteca e videoteca para juntos assistirem a um bom filme, comer 

uma pizza, tomar um suco num ambiente familiar e saudável. 

ADOLESOM - atividade de natureza cultural, com periodicidade semestral ou anual em que a sociedade 

deve organizar a apresentação de um programa musical para a igreja local com a participação exclusiva de 

talentos adolescentes na área da música. Caso os recursos humanos sejam escassos é bom contatar outras 

sociedades de adolescentes para fazerem o programa musical em conjunto, apresentando-o com o grupo 

todo nas respectivas igrejas. 

ADOLENTREGA - atividade de natureza espiritual realizada uma vez ao ano, quando a sociedade deve 

organizar uma semana de oração para a igreja local, com um batismo no final da semana e uma cerimônia 

de entrega da sua vida a Jesus. Tudo feito com planejamento, mensagens especiais para adolescentes, com 

pregadores adolescentes e, sem faltar, é claro, a boa música dirigida aos adolescentes. 

ADOLETUR - atividades de natureza cultural e turística com periodicidade anual, quando a sociedade 

organiza para si ou para a igreja local um passeio de um só dia (para evitar gastos com pernoites) para um 

lugar turístico aprazível. 

ADOLE JA - atividade de natureza espiritual e de integração com periodicidade anual em que a sociedade 

dos adolescentes da igreja sai da "toca" e vai divulgar os seus talentos num programa JA em outra igreja. 

ADOLINTEGRAÇÃO - atividade de natureza social com periodicidade anual em que várias sociedades de 

adolescentes se unem em um domingo de integração com jogos, brincadeiras e um grande almoço 

comunitário. Essa atividade deve ser desenvolvida em ambientes tais como parques ou escolas. 

ADOLESTRA - atividade de natureza cultural com periodicidade trimestral, a ser realizada no ambiente da 

igreja, fora das programações tradicionais e com exclusividade para os adolescentes. Devem ser convidadas 

pessoas com conhecimentos específicos para ministrarem palestras sobre assuntos que interessem aos 

adolescentes, como drogas, sexo, comportamento, grupo, equipe, e etc. 

CONGRESSOS ADOLE - atividade de natureza espiritual, social, cultural e de integração. São congressos 

anuais para adolescentes e é a atividade mais esperada do ano, pois, como grande evento anual, tem por 

objetivo reunir todos os adolescentes do Campo local num programa de um dia inteiro de louvor e de 

atividades. 
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13  O Nascimento do Ministério do 

Adolescente 

 

EM AGOSTO DE 2000, ao organizar o primeiro congresso para adolescentes de Curitiba e região 

(Adole 2000), fiquei feliz com os resultados: 350 adolescentes e professores, sendo que 100 deles 

tinham viajado muitas horas, pois eram do norte do Paraná e haviam aceitado o meu convite quando 

fui ministrar um seminário para professores de juvenis e adolescentes na Associação Norte 

Paranaense em 2000. 

No “ADOLE 2000” solicitei que cada adolescente preenchesse um formulário, que chamei de 

radiografia de sua classe, pois queria saber como andavam as classes nas igrejas locais e também 

a opinião deles sobre o evento. De todas as fichas que li, não houve sequer um adolescente que 

dissesse que o congresso foi ruim. Talvez nem tenham gostado tanto assim, mas como foi o 

primeiro e tudo era novidade a resposta deles foi bem positiva. Porém, de todas as fichas 

preenchidas, a de um adolescente rapaz me chamou a atenção: Ele colocou em letras garrafais no 

fim do questionário: "Até que enfim a nossa igreja descobriu que a gente existe!" 

Fiquei pensando nas palavras daquele adolescente elas refletiam um sentimento de que ele agora 

fazia parte realmente de uma igreja que se preocupava com ele. Até então ele era apenas mais um 

adolescente que ia à igreja e voltava, e depois do ADOLE "a igreja o tinha descoberto". 

No apelo do pastor Alceu, que fez o pôr do sol, vários adolescentes consagraram sua vida a Cristo, 

mas o que eu não sabia é que na semana que antecedeu ao congresso, um adolescente, adventista 

de berço, chegou para sua mãe e disse: "Mãe, nasci e me criei dentro da igreja. Só quero agora lhe 

pedir um favor especial: Quero ficar um ano fora dela. Quero ficar sem Deus por um ano. Quero 

curtir o mundo, as festas, as luzes e dentro de um ano eu volto."  

Falar e fazer o que numa situação dessas... Bater, não ia adiantar ... Expulsar de casa, nem pensar 

... A mãe perguntou ao seu filho a partir de quando ele queria tomar essa decisão e ele prontamente 

respondeu: "No domingo, logo após o ADOLE. Primeiro eu quero ir ao congresso e ver o que 

fizeram para nós."  "Então você vai ao ADOLE?"  a mãe queria mais uma confirmação. "Com 

certeza, foi a resposta, mesmo porque eu já paguei a taxa de inscrição e quero provar o tal de BIG 

ADOLE que será oficialmente lançado no congresso.” 

Só restou para aquela mãe uma única saída, a oração. Durante o apelo do pastor Alceu, o Espírito 

Santo de Deus o estimulou a falar as seguintes palavras: "Hei, você que está aí sentado me ouvindo, 
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você quem sabe que quer ficar sem Deus por um ano..., que tal voltar para Jesus, que tal escolher 

Jesus? " O tema do evento era “Jesus, sua melhor escolha” e “Escolha a Jesus” foi a música 

especialmente feita por dois adolescentes para o  evento. Quando as palavras "um ano sem Deus" 

chegaram aos ouvidos daquele desconhecido adolescente o Espírito Santo o tocou, ele não se 

conteve e entregou seu coração a Jesus mais uma vez.  

Quando aquele adolescente chegou em casa, a mãe estava curiosa para saber como tinha sido o 

evento e se ainda estava em pé a sua proposta de ficar um ano sem  Deus. O adolescente virou-se 

para a mãe e pediu que o levasse a uma loja para comprar um terno; ele gostaria de ganhar uma 

Bíblia nova e um hinário novo, pois no ADOLE ele tinha tomado a decisão de escolher a Jesus e 

abandonar o mundo. Que resposta às orações de uma mãe de adolescente! Que bênção foi na vida 

daquele adolescente um congresso como esse! Que maravilha o Espírito Santo de Deus atuando 

nas palavras do Pastor Alceu para trazê-lo de volta para Jesus! 

Bem, terminou o evento, fiquei satisfeito com os resultados e acalmei minha consciência: já tinha 

conseguido fazer algo em prol dos adolescentes. Voltei para o meu ministério na Igreja do Portão: 

diretor de desbravadores, diretor do clube de líderes e professor de juvenis. 

Terminou o ano, porém uma pergunta não saía da minha mente: Será que apenas um congresso 

seria o suficiente? Orei ao Senhor. Caso Ele quisesse algo mais que, por favor, me desse um sinal. 

Tirei férias com a família em janeiro de 2001 e quando retornei ao trabalho e abri minha caixa de 

correio eletrônico havia chegado um e-mail de Maringá. Era um jovem professor da classe dos 

jovens que havia assistido ao seminário realizado naquela cidade no ano de 2000. Havia gostado 

tanto do seminário que tomou a decisão de passar a classe de jovens para outro professor para 

fundar uma classe de adolescentes em sua igreja. Já tinha feito um discípulo (treinou mais um para 

ajudá-lo na classe) e escrevia para agradecer o meu ministério em prol dos adolescentes. O nome 

desse rapaz é Lucas e ele foi mais além: Entrou para no Clube dos Desbravadores e lançou uma 

página na Internet chamada DESBRAVADOLE para atender os desbravadores que também são 

adolescentes.  

Para bom entendedor meia palavra basta. Deus tinha respondido a minha oração e um novo desafio 

estava perante mim: Estruturar um ministério em prol dos adolescentes. Fui atrás de alguns pastores 

de nossa Associação e o Pastor Marcos Saraiva, que tinha sido pastor da minha igreja, acabara de 

ser transferido para a Associação e a Mirian, sua esposa, iria ser a líder do Ministério da Criança e 

do Adolescente. Falei-lhes dos meus planos e foram aceitos sem nem uma pontinha de 
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questionamento e hoje me dedico, uma vez por trimestre, como voluntário para realizar algo em 

prol dos adolescentes de um Campo local. 

Como estruturar algo totalmente novo? O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Será bem aceito? 

Pedi a Deus mais ajuda e as ideias foram se ajustando e o que será apresentado daqui para frente 

são as ideias desenvolvidas em 2001, muitas já colocadas em prática e outras só o tempo vai dizer. 

Para montar um congresso precisei de uma equipe e para montar um ministério em prol de 

adolescentes também precisava de outra equipe e quem poderia participar? O raciocínio é lógico: 

os professores de adolescentes, os mais interessados nos adolescentes em nível de igreja local. 

Como então chegar aos professores, para mim ilustres desconhecidos? A saída era organizar um 

Encontro de Professores de Adolescentes, o EPA. Nesse primeiro encontro que tivemos em junho 

de 2001, 58 professores estiveram presentes.  

Falei de minhas pretensões aos participantes depois de apresentar uma palestra sobre liderança. A 

proposta apresentada incluía atividades extraclasse por meio de equipes de trabalho que se 

dispusessem a se doar uma vez por trimestre (o que não é muito!) em prol de eventos para 

adolescentes. A adesão foi quase total e hoje temos as seguintes atividades para adolescentes, todas 

elas para serem realizadas ao longo de um ano, preferencialmente uma por trimestre e em nível de 

Campo local: Seminários, ADOLÍMPIADA (Olimpíada de Adolescentes), Congresso e ADOLAZER 

(Lazer para Adolescentes).  

Cada classe deve estruturar-se para organizar na igreja local uma Semana de Oração só dos 

adolescentes (ADOLES COM DEUS). Foram criados formulários de planejamento (PLANEJADOLE) e 

formulários de avaliação (AVALIADOLE). Para professores pode-se realizar um EPA por ano e um 

JAC (jantar anual de confraternização).  Pode-se criar uma camiseta oficial com cor e logomarca 

escolhidas pelos professores de adolescentes, carteira de identidade de adolescentes adventistas e 

levar avante o projeto lançado pela primeira vez em 2002, denominado “Excelência na 

Adolescência”. 

Vamos diluir os parágrafos anteriores para que fique bem entendido o programa para o ministério 

em favor dos adolescentes. 
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13.1  Eventos ao longo dos trimestres, denominados Eventos Estaduais:  

 

13.1.1 Seminários:  

São palestras ministradas aos adolescentes, uma vez por ano, que poderão ser apresentadas aos 

sábados à tarde nas dependências das escolas adventistas ou em alguma sala anexa da igreja, onde 

não há escola. Essas palestras têm por objetivo informar os nossos adolescentes. Cada aula dura 45 

minutos, com 15 minutos de intervalo. Cada adolescente deverá receber um certificado de que 

assistiu à aula.  

As palestras abrangem temas variados: namoro, igreja, drogas, doenças sexualmente 

transmissíveis, relacionamento familiar, temperamento, relacionamento com Deus, história 

denominacional (nossos adolescentes, em sua maioria, não conhecem praticamente nada a respeito 

das origens da fé adventista) e outros assuntos de interesse deles.  

SÃO PALESTRANTES: os professores que recebem ou montam o material e o Campo local que se 

encarrega de multiplicar para os inscritos. 

TEMPO UTILIZADO NOS SEMINÁRIOS: 3 horas - numa tarde de sábado. No intervalo da segunda para a 

terceira aula, poderá ser implantado o ADOLEBREAK (um lanche para espantar o sono).  

CUSTO DO EVENTO: Uma taxa simbólica (Ex.: R$ 1,00 por adolescente), sendo que o dinheiro 

arrecadado deve ser inteiramente investido no ADOLEBREAK.  

NATUREZA DO EVENTO: Essencialmente cultural.  

Proposta de palestras ao longo de 4 anos: 12  

METAS PARA OS PROFESSORES: ESTUDAR os temas, montar o material e se especializar na matéria a 

ser apresentada. 

 

13.1.2 Adolímpiada:  

Olimpíada de adolescentes. Evento de natureza esportiva, atividade para estimular o desempenho 

físico e estimular no adolescente o gosto pelo esporte. A equipe responsável pela olimpíada discute 

o evento com um ou mais professores adventistas de educação física. Estabelecem o local, data, 

provas e se encarregam de preparar um cartaz para divulgar o evento. A grande diferença da 

ADOLIMPÍADA para outra olimpíada normal está exatamente na motivação e na premiação. 
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A motivação ocorre quando divulgamos um evento em que não haverá juvenis, nem jovens, nem 

crianças, nem pais, nem mães e, sim, adolescentes. Um evento exclusivo faz com que se sintam 

supervalorizados. Quanto à premiação, não haverá taças para o melhor, nem se exalta a classe mais 

olímpica ou os melhores atletas. Essa superexaltação para o melhor o mundo já faz e muito bem. 

A filosofia da ADOLIMPÍADA é dar uma medalha para cada atleta que participar, independente de ter 

ganhado ou não a competição. Só que aqui vem a diferença: o professor estará lá, do outro lado da 

linha de chegada, marcando o tempo que seu adolescente fez na prova. 

Neste primeiro ano esse adolescente ganha à medalha. Continuar com a medalha no ano seguinte 

dependerá do adolescente diminuir o tempo de prova em relação ao ano anterior. Caberá ao 

professor ter um registro de seus atletas e tempos feitos. No ano seguinte o adolescente fica com a 

medalha ou devolve-a para o melhor atleta do ano em curso. Atuando dessa forma, estaremos 

estimulando cada adolescente, ao longo do ano, a treinar por conta própria, desenvolver-se, 

melhorar o seu desempenho, louvando a Deus pelo cuidado com o seu corpo. 

13.1.3  Adolazer:  

Evento de lazer exclusivo para adolescentes, estrategicamente marcado para ser realizado no 

terceiro domingo de dezembro. Como a maioria dos adolescentes e dos clubes de desbravadores 

encerram suas atividades no segundo domingo de dezembro, esse terceiro domingo surge como 

uma oportunidade para os professores levarem seus adolescentes para uma atividade recreativa 

cujo objetivo é um só lazer. Nada de pontuações, nada de metas, nada de avaliações, nada de 

considerações especiais, nada de teoria. Todos vão para se recrear, confraternizar-se com outras 

classes e com outros adolescentes.  

Deve-se procurar um local aprazível com taxa de entrada ao alcance de todos. Temos, por exemplo, 

um lugar especial a 60 km de Curitiba que cobra uma pequena taxa para entrar e oferece: pesque e 

pague, pesque e solte, campo de futebol gramado, campo de futebol de areia, quadra de vôlei, 

pedalinho, área verde, piscina, toboágua, restaurante, trilhas. Escolhemos esse lugar para o 

encontro anual de lazer. 

Marcamos um horário para o encontro, fazemos uma oração no local e liberamos todos para o lazer. 

Cada adolescente leva seu lanche ou se organizam por igreja. Às 17h poderão ser encerradas as 

atividades.  
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13.1.4  Congressos:  

O próximo capítulo é dedicado apenas aos congressos para adolescentes. Resumindo: Fazemos um por ano, 

inscrições com antecedência, custo baixo, programação variada com escola sabatina, culto, lanche, quebra 

gelo, programa “talentos adolescentes”, programa “canal aberto”, sorvete e pão de mel, louvor, culto de 

encerramento de Sábado, pizza e suco para despedida.  

 

13.2  Encontro de Professores de Adolescentes – EPA 

O evento tem periodicidade anual e se destina a motivar, treinar e valorizar o professor de adolescentes, 

com uma programação só para professores e monitores (adolescentes acima de 17 anos).  

O primeiro EPA foi realizado em junho de 2001 e, por unanimidade, os professores solicitaram um encontro 

de fim de semana, estilo hotel ou sede de acampamento, para que pudessem respirar novos ares. Escolhemos 

estrategicamente uma sede de acampamentos com hospedagem para todos, com banheiros, salão para 

seminários, quartos com beliches, área de lazer, lago e isso tudo a um custo baixíssimo, permitindo que 

todos os professores do Campo local, sem exceção, pudessem ir. 

A estratégia para o encontro envolve: inscrição prévia no Campo com três meses de antecedência; aluguel 

de um ônibus para o transporte, que poderá sair da sede do Campo no dia e hora combinados, contratação 

de cozinheiras e um cardápio balanceado sem alimentação cárnea. Quando o local é distante, pode-se servir 

um lanche no ônibus. Ao chegar ao local, serve-se um jantar leve. Se desejar, programe um culto na sexta-

feira à noite. No sábado serão 8 horas de aula com período livre após o pôr do sol. O domingo pela manhã 

poderá ser dedicado ao lazer, caminhadas por trilhas e esporte. Após o almoço todos retornam. 

Um dos destaques do EPA é uma atividade chamada BANCO DE DADOS onde os professores levam para o 

encontro mídias (CDs, pen drives, etc) com programas realizados por eles e que deram certo. A secretária 

recolhe as mídias para fazer uma cópia enquanto os professores têm a oportunidade de falar o que estão 

fazendo. Os arquivos doados pelos professores serão centralizados num CD que será copiado e distribuído 

a todos juntamente com as ideias de cada um. A filosofia básica do evento é: TODOS AJUDANDO TODOS. 

 

13.3   Semanas de Oração 

A ideia da semana de oração não é para que o professor escolha o tema, consulte o espírito de profecia e 

faça sozinho todo o evento. Aliás, professores de juvenis e adolescentes sabem que não devem fazer nada 

sozinhos. Ele reúne seus adolescentes, escolhem juntos o tema e partem em busca de ilustrações, decoração, 

informações complementares do Espírito de Profecia. Antes, porém, deve-se entrar em contato com o pastor 

para os devidos acertos e para que encaixe a semana de oração para os adolescentes na programação oficial 

para toda a igreja. Para o ano seguinte essa programação já poderá fazer parte do programa anual.  
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Convidados adolescentes serão sempre bem-vindos, diretores de juvenis e desbravadores podem dar sua 

contribuição e os professores encarregam-se de colocar todos os sermões em mídia para alimentar o Banco 

de Dados do EPA do ano. Cada classe de adolescentes poderá ser uma fonte de sermões e materiais úteis 

para uso de todo o Campo ao serem apresentados no EPA. Com esse intercâmbio, fazer a semana de oração 

do ano seguinte ficará muito mais fácil. 

 

13.4  Jantar Anual de Confraternização - JAC 

Evento dedicado exclusivamente aos professores e monitores. Define-se um restaurante e no final do ano 

todos os professores interessados comparecem ao evento para confraternização e bate-papo, afinal de contas, 

nada melhor que fechar o ano com um jantar de integração. Como normalmente não há recursos para 

financiar o jantar para todos, os professores podem separar uma quantia do seu décimo terceiro salário em 

dezembro. O mês de dezembro é uma fonte de recursos extras (décimo terceiro) e facilita o acesso a todos 

os professores interessados. 

 

13.5  Formulários Oficiais Criados para classes de adolescentes. 

 

Por fazermos parte desse ministério em favor dos adolescentes há 17 anos, preocupamo-nos com a visão 

que muitos professores têm de sua classe e das metas que ele pode atingir. A grande maioria já se dá por 

satisfeita em chegar sábado pela manhã, seguir a rotina e ir embora, sem fazer planos para o ano, sem saber 

se alcançou seus objetivos, sem fazer atividade extraclasse, sem andar a outra milha. Nossa proposta para 

professores de adolescentes implica em planejamento anual de atividades e numa avaliação trimestral 

(mesmo porque nos Ministérios da Criança e do Adolescente tudo é por trimestre). 

Os professores são estimulados, logo após a última trimestral do ano, em que receberão o calendário com 

as atividades estaduais previamente agendadas, a reunirem-se com os seus adolescentes e planejar o ano 

seguinte (PLANEJADOLE). No final de cada trimestre ele compara o PLANEJADOLE e preenche o AVALIADOLE  

(avaliação trimestral). Desta forma, a classe vai-se autoavaliando e gerenciando o seu desempenho para o 

ano. Os relatórios têm data certa para ir para o Campo. Veja os modelos a seguir: 
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13.5.1 Planejadole 

 
 

PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES 

CAMPO: 

DADOS CADASTRAIS DA IGREJA: 

NOME DA SOCIEDADE DOS ADOLESCENTES: 

  

Total de membros, incluindo professores: 

Total de adolescentes matriculados: 

Total de adolescentes batizados: 

Total de professores envolvidos: 

Total de monitores adolescentes: 

Adolescentes com Bíblia e Lição da Escola Sabatina: 

Classe Bíblica Funcionando: 

  

DIRETOR DA SOCIEDADE: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                      CEP:                                         TELEFONE: 

EMAIL: 

ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O ANO 

SOCIAIS 

1º Trimestre: 

2º Trimestre: 

3º Trimestre: 

4º Trimestre: 

MISSIONÁRIAS E COMUNITÁRIAS  

1º Trimestre: 

2º Trimestre: 

3º Trimestre: 

4º Trimestre: 

ESPORTIVAS 

1º Trimestre: 

2º Trimestre: 

3º Trimestre: 

4º Trimestre: 

ECLESIÁSTICAS 

1º Trimestre: 

2º Trimestre: 

3º Trimestre: 

4º Trimestre: 



A Quarta Milha – Adolescentes – Ouse lidera-los! 

5
7

 
 
 

DATAS IMPORTANTES 

Adole Com Deus: 

Acampadole: 

Dia anual do Adole: 

Adolefesta Anual: 

Adole Entrega: 

Projeto do Ano: 

Avaliadole:                          1ª                                  2ª                                            3ª                                           

4ª 

Responsável pelas informações: 

Telefone para Contato: 

E-Mail: 

Data de Preenchimento:               /                 /           

  

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES - 

AVALIADOLE 

Dados Cadastrais: 

Igreja: 

Nome da Classe de Adolescentes: 

Nome do Diretor:                                                                               Telefone:  

          

TRIMESTRE FINDO EM: 31/MAR 30/JUN 30/SET 31/DE

Z 

Total de membros, incluindo 

professores         

Total de adolescentes 

matriculados         

Total de adolescentes 

batizados         

Total de professores 

envolvidos         

Total de monitores envolvidos         

Total de adolescentes com 

Bíblia e Lição da ES         

Classe Bíblica Funcionando         

          

ATIVIDADES REALIZADAS NO TRIMESTRE 

Social: 

Missionária: 

Esportiva: 

Eclesiástica: 
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Adoles Com Deus: 

Acampadole: 

Adolefesta Anual: 

Adoleentrega (Batismo): 

Projeto do Ano: 

 
 

 SIM NÃO  

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO/MISSÃO     

Encontro de Professores de Adolescentes      

Congresso Adole     

Adolazer Anual     

Adolimpíada Anual      

Adoles Com Deus (Semana de Oração)     

Encontros Trimestrais     

Seminários Adole     
  

SUGESTÕES 

O espaço abaixo é a forma que encontramos para melhorar o nosso relacionamento com 

vocês. Sugiram, participem, questionem, deem novas ideias. Vamos crescer juntos para a honra  

e glória de Deus. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

Prazo de Entrega: Até o dia 10 do mês subsequente ao fim do trimestre 

Preenchido por: Em:         /          /          
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14 Organizando Uma Festa Para 

Adolescentes 

 

SE VOCÊ JÁ LIDA COM JUVENIS OU ADOLESCENTES, já sabe de cor que eles vibram com as atividades 

sociais. Costumo dizer que elas devem fazer parte do “kit de sobrevivência” dos professores dessas 

classes. Nessa idade os alunos começam a aprender a trabalhar em grupo e o professor pode e deve 

utilizar sempre esse mecanismo para proporcionar atividades interessantes aos seus liderados, sem 

grandes esforços e com ótimo resultado em termos de reconhecimento. 

No “SEGUNDA MILHA” está descrito passo a passo o planejamento de uma festa realizada para os 

juvenis da Igreja do Portão em Curitiba, PR, no ano de1995. Aproveitando o tema da festa que foi 

“Um Sábado na Suíça”, os professores, dependendo do tamanho da sua classe, podem fazer algo 

semelhante ou organizar junto com eles a "Festa das Nações." 

Uma classe com um bom número de adolescentes (30 a 45) poderá ser dividida em equipes bem 

equilibradas. Os países são escolhidos e o professor solicita que cada equipe aceite o desafio de 

sair em busca de trajes, costumes, imagens, bandeiras, artigos de decoração e comidas típicas 

referentes ao país que cada grupo irá representar na festa.  

O objetivo dessa atividade é o desenvolvimento cultural, mas os adolescentes ainda não sabem 

disso. Deverão correr atrás dos diversos itens, escolher um local que possa abrigar todos e montar 

seus stands para exibirem o que conseguiram. 

O dia ideal para a realização do evento é um domingo à tarde, começando às 15h e terminando às 

19h. Todas as equipes devem comparecer ao local no domingo pela manhã para delimitarem o 

espaço que ocuparão no salão, fazer a decoração do ambiente e montar toda a sua estrutura para o 

horário das 15h. Terminada essa fase de montagem da infraestrutura, todos vão para casa e se 

aprontam para o grande momento. O ideal é que o professor nem vá ver os adolescentes fazendo 

tudo isso. Será uma boa surpresa chegar no horário de começar. 

Às 15h em ponto o professor, como líder, deverá chegar e expressar a sua apreciação pelo trabalho 

feito por eles. Como nem tudo numa classe de adolescentes necessita de avaliação, de pontuação e 

de dar brindes para os que mais se empenharam (esta estratégia é muito louvável numa classe de 

juvenis), é muito bom que todos os adolescentes que participaram recebam do professor ou do 

diretor os seus mais sinceros elogios. Os trabalhos deverão ser abertos com uma oração e a seguir 

será sorteada a ordem das equipes que irão divulgar o que fizeram. Os alunos exibirão um vídeo 
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do país que escolheram, mostrarão os trajes típicos e falarão como conseguiram todo o material; 

culminando a apresentação a equipe fala sobre a alimentação típica do país que eles preparam 

exclusivamente para a festa. 

Cada equipe recebe um tempo determinado para apresentar o resultado dos seus trabalhos e, no fim 

da atividade, todos juntam seus pratos típicos e degustam o melhor da culinária internacional. 

Uma atividade desse nível não pode e nem deve ser marcada de uma hora para outra. Os 

adolescentes precisarão de tempo para fazer pesquisas a respeito dos países, aprender a fazer o 

prato típico, planejar as despesas para realizar o evento, correr atrás de donativos ou mesmo fazer 

algo para vender e com o dinheiro arrecadado investir na festa; deverão definir as estratégias para 

a apresentação, correr atrás de artigos de decoração, convidar pessoas naturais dos países para falar 

sobre sua terra natal e tudo o mais que a criatividade trouxer à tona. Meia hora de apresentação por 

equipe é o tempo suficiente, pois geralmente as embaixadas têm filmes curtos (15 a 20 minutos de 

duração) e os outros 15 minutos seriam gastos em explanações sobre o país escolhido.  

O melhor momento para a apresentação do prato típico que cada equipe trouxe, seria na hora de 

juntar toda a alimentação. As perguntas normalmente viriam e cada equipe teria mais tempo para 

falar sobre o que fez, sem se esquecer de dizer os ingredientes utilizados, mesmo porque, não são 

todos os adolescentes que gostam de tipos diferentes de comida. A troca de receitas dos pratos 

típicos entre as equipes é muito bom, pois além de passarem aos outros o que aprenderam, poderão 

fazer em casa os pratos que mais gostaram. 

Um evento desse porte deixará marcas indeléveis na mente e no coração dos adolescentes e o 

professor colherá surpreso, o resultado de todo o esforço dos seus liderados. O professor apenas 

divulgou a ideia, porém, foram os adolescentes que fizeram todos os trabalhos. Ele apenas 

aparecerá no dia da festa e oferecerá as suas sugestões, caso peçam. Cabe aos adolescentes toda a 

montagem do evento. São eles que trabalham, que pesquisam, que correm atrás do dinheiro, que 

aprendem sobre as comidas típicas. O professor sentir-se-á recompensado porque deu a todos uma 

oportunidade que talvez nunca tivessem com outras pessoas. 

Nossos adolescentes precisam que o professor se doe além dos minutos tradicionais da Escola 

Sabatina, e uma festa assim pode ser uma boa sugestão para o seu ministério. 
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15 Congresso Para Adolescentes 

Adventistas 

 

DEPOIS DE QUINZE ANOS trabalhando como professor e diretor de juvenis, senti a necessidade de 

fazer algo em prol dos adolescentes. Mas não queria necessariamente estar dirigindo uma classe de 

adolescentes, participar de uma semana de oração ou estar acampando com eles. Pensei que um 

congresso atrairia um bom número deles, até porque, já tinha organizado e dirigido dois outros 

congressos para juvenis; poderia aproveitar a experiência adquirida para realizar algo parecido para 

adolescentes. 

Com essa ideia em mente, nasceu à marca ADOLE (simplificação de ADOLESCENTE) que seria o 

pontapé inicial para as inúmeras atividades com adolescentes. Sentei-me para escrever a palavra 

ADOLE e fiquei imaginando como seria o evento; outras ideias foram surgindo: adolescente não 

gosta de lavar louça, assim, todas as refeições poderiam ser servidas em pratos e copos descartáveis; 

adolescente gosta muito de sanduíche e aí nasceu o BIG-ADOLE, um sanduíche que é servido em 

prato descartável, é claro, entram em sua composição os seguintes ingredientes: pão de 

hambúrguer, maionese, alface, tomate, milho, azeitona, pepino azedo, queijo prato ou mussarela e 

"tubérculos envolvidos em ácido graxo" ou a tradicional batata palha. O BIG-ADOLE seria servido 

com suco de fruta natural e para montar sanduíche para 200 a 300 adolescentes, teríamos que 

montar stands de alimentação.  

A ideia de programação é simples, porém diversificada: escola sabatina, culto divino, BIG-ADOLE 

com suco, uma dinâmica com balões, um programa de talentos adolescentes, intervalo para o 

sorvete e pão de mel, um programa de debates e perguntas, louvor, culto de pôr do sol e 

encerramento com pizza e suco para todos. 

Bem, a ideia principal estava pronta. Agora, como fazer algo aparentemente simples passo a passo 

para que nada ou quase nada desse errado? 

O roteiro a seguir serve de modelo para o professor que deseja realizar um evento no distrito a que 

pertence e fica também como ideia para o líder do Ministério da Criança e do Adolescente realizar 

um em nível de Associação/Missão. 

Três segredos para o sucesso de qualquer empreendimento em nível de igreja são: confiança 

absoluta no poder divino, uma consciência tranquila de que o que você está fazendo é para honrar 

e glorificar o nome de Jesus e a habilidade para trabalhar em equipe. Como os dois primeiros 
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segredos já estavam bem definidos em minha mente, saí à procura de interessados que pudessem 

ajudar a organizar o evento e consegui alguns professores que, na realidade, são os maiores 

interessados.  

Primeiro passo: vender a ideia para os professores.  

Segundo passo: DIVIDIR OS PROFESSORES EM EQUIPES DIRETIVAS. Cada professor que atendeu à 

convocação passou a dirigir ou compor uma dessas equipes de trabalho:  

 Equipe de Marketing 

 Equipe de Logística   

 Equipe de Alimentação e Higiene   

 Equipe de Secretaria e Tesouraria   

 Equipe da Escola Sabatina  

 Equipe do Culto Divino  

 Equipe do Som e do Louvor  

 Direção do evento – composta pelos líderes de todas as oito equipes e do professor ou 

diretor que idealizou o evento. 

Dividir o pessoal foi fácil, pois quem foi para a reunião ofereceu-se para fazer parte das equipes e 

não tivemos problemas em conseguir os líderes. Porém, a primeira pergunta que me fizeram foi: O 

que eu preciso fazer?  

Terceiro passo: atribuições da equipe diretiva. As atribuições são: 

15.1 Direção do evento 

 1. Definir local, tema do evento, número de vagas possíveis e apresentar o plano ao pastor 

distrital. 

 2. Cadastrar toda a equipe diretiva para agendar as próximas reuniões. 

 3. Uma vez definido o tema, trazer para a reunião seguinte algumas ideias para a logomarca 

do evento. 

 4. Definir em três e não mais o número de reuniões de planejamento necessárias para que 

todo o evento esteja pronto em suas mãos.  

 5. Deixar marcada a data das próximas duas reuniões finais. 
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 6. Buscar recursos junto a amigos e parentes para eventuais despesas imprevistas e não 

cobertas pela taxa de inscrição. 

 7. Coordenar todo o trabalho durante o evento. 

 8. Definir as atribuições de todas as equipes. 

 

15.2 Equipe de Marketing 

 Uma vez definido o local, o líder da equipe de marketing encarrega-se de: 

 1. Divulgar o evento através de cartazes utilizando a logomarca oficial, e enviar para todas 

as igrejas da associação ou do distrito (dependendo da amplitude do evento). 

 2. Fazer os contatos para definir a filmagem do evento. 

 3. Encarregar-se de trazer ideias e preços para pequenos brindes que serão dados durante o 

evento: Bíblias, chaveiros, marca páginas, CDs, etc. 

 4. Divulgar o evento com propagandas, cartazes e por meio da rádio adventista da região. 

 

15.3 Equipe de Secretaria e Tesouraria 

 Uma vez definido o local, os líderes da Secretaria e Tesouraria devem: 

 1. Criar uma ficha de inscrição contendo o nome da igreja, o nome e telefone dos 

professores responsáveis pelos congressistas e o número de inscritos. 

 2. Enviar a ficha juntamente com a propaganda. Essa ficha vai para a igreja em duas vias. 

Uma fica com a igreja local e a outra fica com a direção da equipe.  

 3. Definir uma data-limite para o encerramento das inscrições. 

 4. Indicar uma conta para que o dinheiro das inscrições seja depositado. Caso o evento seja 

dirigido pela Associação a conta já deverá estar definida. 

 5. Informar os professores de que as inscrições só serão consideradas válidas quando 

estiverem nas mãos desta comissão: uma Xerox do comprovante de depósito (ou recibo emitido 

pela comissão) e a segunda via da ficha de  inscrição. Desculpas como: “Não deu tempo de enviar 

a Xerox, mostro-lhe o comprovante de depósito depois do pôr do sol lá no evento...” e outras não 

devem ser aceitas, sob pena de esta equipe arcar com sérias dores de cabeça. 
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 6. Encarregar-se de receber dinheiro, providenciar as compras e prestar contas por meio dos 

recibos e notas fiscais. 

 7. Fazer a recepção dos congressistas. Adolescente algum deverá chegar desacompanhado. 

 8. Informar aos professores que é obrigação deles elaborar o crachá de identificação para 

ser entregue a cada congressista. Essa equipe organizará um mostruário com todos os crachás do 

evento. Para isso, os professores deverão entregar, logo à entrada, um crachá extra para esse fim. 

Conceder brindes especiais aos crachás mais bem elaborados e que tenham sido do agrado dos 

adolescentes, também é tarefa desta comissão. 

 9. Providenciar envelopes, por igreja, contendo a programação oficial, o número de balões 

para o programa da tarde, números para o sorteio de brindes e os ADOLETICKETS (ticket de 

alimentação) que deverão ser entregues logo à chegada às classes. Esta comissão entrega o 

envelope ao responsável pela classe e este, no momento indicado, aos participantes. 

 

15.4 Equipe de Logística 

 Uma vez definido o local, os líderes de logística devem: 

 1. Fazer um levantamento das necessidades para o uso do local tais como: mais cadeiras, 

iluminação, fiação e etc. 

 2. Fazer um mapa do local e entregar à equipe de marketing para que envie juntamente com 

a ficha de inscrição e o cartaz para as igrejas. 

 3. Uma tarefa que não pode passar despercebida é a de constatar a presença de banheiros e 

água potável para ser ingerida pelos congressistas. Quanto à água, pode-se comprar água mineral, 

mas os banheiros deverão estar limpos, em boas condições de uso e com um mínimo de 

infraestrutura: papel higiênico, papel toalha e sabonetes. 

 4. Os membros dessa equipe devem montar uma escala para banheiro feminino (mulheres 

fiscalizando) , banheiro masculino (homens fiscalizando) e segurança do local.  

 5. Durante o evento, membros dessa equipe devem circular por toda a área, pois os 

adolescentes são muito "lisos" e fogem da vista dos professores com bastante facilidade; quando 

são encontrados geralmente estão acompanhados de alguém do sexo oposto. 
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15.5 Equipe da Escola Sabatina 

 Uma vez definido o local, os líderes de Escola Sabatina devem: 

 1. Responsabilizar-se por toda a rotina da Escola Sabatina. 

 2. Recepcionar os convidados de honra. 

 3. Ensaiar todo o programa antes de ser executado. 

 4. Decorar o local de acordo com o tema da lição ou do Informativo das Missões. 

 

15.6 Equipe do Culto Divino 

 Uma vez definido o local, os líderes do culto divino devem: 

 1. Montar a plataforma física e de seus membros. 

 2. Definir as falas de cada adolescente que irá compor a plataforma. 

 3. Ter adolescentes de reserva caso os que a equipe contatou não apareçam. 

 

15.7 Equipe do Som e Louvor 

 Uma vez definido o local, os líderes do som e do louvor devem: 

 1. Analisar o tamanho do local e adequar a aparelhagem necessária. 

 2. Instalar, testar e testar novamente, antes de tudo começar. 

 3. Cadastrar todos os adolescentes que irão participar do programa “Talentos Adolescentes” 

e deixar toda a estrutura do programa pronta. 

 4. Dirigir o louvor e o programa “Talentos Adolescentes”. 

 5. Montar a coletânea oficial. 

 6. Verificar com o pastor o título da mensagem do dia e os hinos que escolheu para o 

sermão. 

 7. Providenciar CDs para ensinar as músicas do evento. 

 8. Checar, antes do evento, todas as participações musicais da Escola Sabatina e do Culto 

de Adoração. 
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15.8 Equipe de Alimentação e Higiene 

 Uma vez definido o local, os líderes de alimentação e higiene devem: 

 1. Fazer um levantamento para saber quantos stands de alimentação será necessário. 

Geralmente os stands servem de 50 a 100 adolescentes. 

 2. Providenciar a compra de toda alimentação que irá ser utilizada durante o evento. 

 3. Prestar contas à equipe de secretaria e tesouraria. 

 4. Verificar no local escolhido a existência de uma cozinha. 

 5. Providenciar fornos para as pizzas (pelo menos 3). 

 6. Providenciar utensílios para a cozinha: vasilhas, colheres, facas, garfos, jarras, etc; (o 

evento não cobre esses materiais, portanto, quem for dessa equipe deve providenciar esses 

materiais com amigos e conhecidos). 

 7. Arregimentar professores para trabalhar como voluntários nos stands de alimentação. 

 8. Coordenar a limpeza do local após o término da programação.  

Quarto passo: marcar uma data para que a equipe escolha o local. Definido o local, todos já sabem 

o que devem fazer. 

Quinto passo: MARCAR A SEGUNDA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO. Nessa reunião todos os membros 

das equipes já fizeram às fichas de inscrição, os cartazes, a logomarca do evento, o custo da 

alimentação, já sabem o nome do pregador, a música oficial e todos os detalhes definidos para os 

trabalhos das equipes. 

É importante que o responsável pelo evento dê oportunidade a todos os membros das equipes para 

falarem o que fizeram e, se for detectado que um dos membros não cumpriu os requisitos 

solicitados, deve ser substituído com urgência. Se na primeira oportunidade um líder de equipe 

falhou, não se deve esperar uma segunda vez, pois não haverá tempo hábil para mais uma chance, 

a não ser que se queira correr os riscos por conta própria.  

Sexto passo: MARCAR A TERCEIRA E ÚLTIMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO que ocorrerá depois que 

todas as inscrições tiverem sido efetuadas, toda a compra necessária ter sido feita (exceto itens para 

saladas), verificado todo o dinheiro que deve estar em caixa, o boletim do evento deve estar pronto 

e os detalhes acertados. Essa reunião é mais uma confirmação junto aos seus líderes para verificar 

se tudo está efetivamente pronto. 
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Sétimo passo: IR AO LOCAL DO CONGRESSO NO DIA MARCADO. Chegar antes de todos e começar a 

coordenação local do evento juntamente com toda a equipe.  

O coordenador do evento e sua equipe deverão trabalhar bem ajustados. Até este ponto houve 

apenas planejamento. Enfim, chegou o grande dia. Como proceder para dirigir um evento desse 

porte? Que atitudes tomar? Quando falar? Essas e outras dicas seguem abaixo. 

 

15.9  Dirigindo o Congresso 

 1. O líder do evento deve fazer a abertura oficial, saudando a todos os adolescentes e 

professores presentes. 

 2. Fazer uma oração especial de agradecimento pedindo as bênçãos divinas para todo o 

evento. 

 3. Entregar “a chave do evento” para a equipe da Escola Sabatina, fazendo a devida 

apresentação dos seus componentes, caso queira. 

 4. Ficar visível todo o tempo para que a equipe possa consultá-lo sempre que for necessário. 

 5. Ao término da Escola Sabatina, dar 10 a 15 minutos, para que todos possam ir ao banheiro 

e beber água. Solicitar que os professores coordenem a saída ordenada do local. 

 6. Ao retornarem, a equipe do Culto de Adoração já deve estar a postos para fazer a sua 

parte. 

 7. Ao término do culto, orientar os adolescentes para se dirigirem aos stands de alimentação. 

 8. Ir diretamente para os stands para verificar se tudo está em ordem e, na medida do 

possível, ajudar a servir os adolescentes. Esse serviço mostra um real comprometimento do líder 

com o seu projeto. 

 9. Entre almoço e retorno ao programa gasta-se mais ou menos uma hora e meia, tempo 

suficiente para todos comerem, fazerem higiene pessoal e o líder poder dar uma respirada. 

 10. Um ponto muito atrativo durante o evento é a dinâmica dos balões que é bem simples: 

Todos recebem os balões dos professores, enchem cada um deles e depois formam equipes de 

acordo com as cores de cada balão. As cadeiras já estão estrategicamente colocadas em fileiras de 

cinco ou seis lugares; os adolescentes escolhem um lugar para o grupo sentar e o líder define para 

os adolescentes o que é fila "a" e o que é fila "b". Ao apito, a fila "a" vira para a fila "b", e os 
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adolescentes começam a se cumprimentar, conhecendo em primeiro lugar o congressista que está 

à sua frente. Feito esse primeiro contato, o adolescente já se sente mais à vontade para falar e 

conversar. Nesse ponto, o líder começa a fazer perguntas. A cada duas perguntas o líder apita e 

eles têm que mudar de lugar e passam a conhecer outro colega. Depois de dez ou doze perguntas, 

eles já conheceram um pouco um do outro, soltaram-se mais e o líder cumpriu um quarto de suas 

atividades da tarde. 

 11. Deixar os adolescentes descansarem de 10 a 15 minutos e depois de decorrido esse 

tempo, a equipe de som e louvor entra, com o programa “Talentos Adolescentes” já organizado. 

Basta assentar-se e assistir. 

 12. Intervalo para o sorvete e o pão de mel. O sorvete é servido na casquinha juntamente 

com dois pães de mel por adolescente. Esta atividade dura geralmente 45 minutos, pois servir 

sorvete não é algo tão rápido. 

 13. Agora entra a penúltima fase do programa: Programa “Canal Aberto”. Professores, 

pastores, médicos (as) de um lado e adolescentes do outro. Os adolescentes já deverão vir para o 

congresso com uma série de perguntas que gostariam que fossem respondidas. Os pastores e 

convidados recebem as perguntas pela manhã e fazem uma depuração por assunto; assim ficará 

mais fácil responder aos questionamentos. 

 14. Entramos na reta final. Depois do intervalo, após o “Canal aberto”, o líder deve chamar 

os adolescentes para os momentos de louvor, testemunhos e reconsagração de sua vida a Jesus. 

Todos trabalharam bastante; nesse momento, o líder abrirá um espaço para fazer os agradecimentos 

e dar o resultado do concurso para o crachá mais bonito.  

 15. Ter nessa hora alguns brindes para sorteio e encerrar a reunião com uma linda 

mensagem de pôr do sol. 

 16. Após o pôr do sol, liberar os adolescentes para o lanche de despedida: ADOLEPIZZA e 

muito suco. 

 17. Sirva-os nos stands. 

 18. Dê uma última geral em tudo e pronto...  

 19. ACABOU! 
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15.10 Facilitando a sua vida 

Como ponto de ajuda e contribuição para esse projeto, segue um modelo dos tickets de alimentação. 

Basta multiplicá-los de acordo com o número de congressistas. 

Os tickets de alimentação devem ser colocados no envelope preparado pela secretaria, na seguinte 

proporção: 2 tickets cada um vale 1 “BIG-ADOLE”;  1 ticket “VALE UM SORVETE E DOIS PÃES DE 

MEL” e 1 ticket “VALE ADOLEPIZZA E UM SUCO”, por adolescente.  Cada adolescente come dois 

sanduíches, toma dois copos de suco (300 ml), toma uma bola de sorvete, come dois pães de mel e 

não sai do evento sem antes comer uma ADOLEPIZZA e um suco. 

 

 

 

 

 

 

Toda essa alimentação deve ser calculada e comprada com o valor da taxa de inscrição cobrada 

para o evento. É possível baixar os custos comprando tudo direto dos distribuidores e não em 

supermercados. Gastos extras podem ser cobertos por amigos e também solicitando ajuda do 

Campo local. 

Outro detalhe importante no que diz respeito à alimentação e aos tickets é que eles devem ser 

entregues nos stands. À medida que são recebidos devem ser rasgados imediatamente 

impossibilitando, assim, o seu uso de forma irregular. 

Bem, ficou uma pergunta para ser respondida: Para quem nunca organizou um congresso, como é 

possível saber a quantidade de alimentação, como comprar e como servir tudo isso para 350 ou 400 

adolescentes? 

Servir é muito fácil, pois todos os professores que forem ao seu congresso devem estar imbuídos 

do espírito do serviço cristão. Na hora da alimentação os professores ficam diante dos stands 

prontos para servir. Depois que os adolescentes estiverem todos servidos, cada professor prepara 

os seus sanduíches. O “repeteco” só é dado após os professores terem lanchado. Segue abaixo uma 

planilha com os cálculos de quantidade efetuados e prontos para serem usados. É importante 

VALE 
1 BIG-ADOLE 

E 
1 COPO DE 

SUCO 

VALE 

1 SORVETE  
E 

2 PÃES DE MEL 

VALE 

1 PIZZA 
E 

1 SUCO 
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lembrar que essa planilha pode ser usada para um total de 350 congressistas. Para outras 

quantidades é só usar a “regra de três” simples e se terá o cálculo desejado. 

 

 

15.11   Planilha para cálculo de quantidade de alimentos 

 

ALIMENTOS/QUANTIDADES PARA O EVENTO 

ITENS  QUANTIDADE 

PÃES (Unidade) 700 

SUCO (½ litro) 75 

AZEITONA (Balde de 2 kg) 4 

BATATA FRITA (kg) 20 

QUEIJO (kg) 16 

AÇÚCAR (kg) 6 

ALFACE (unidade) 30 

PEPINO EM CONSERVA (pote 

com 2 kg) 6 

MILHO (pote com 2 kg) 12 

TOMATE (kg) 20 

MAIONESE (pote com 2 kg) 4 

SORVETE (balde 20 litros) 4 

GUARDANAPOS (Pacotes c/ 50 

Unidades) 15 

CASQUINHA DE SORVETE 

(Caixa c/300) 7 

PIZZAS (Unidades médias) 75 

 

NOTA: Não se esquecer de incluir no custo do evento todo o material descartável, material de 

limpeza, custo de filmagem, aluguel do local, água mineral, material de higiene pessoal, além de 

uma reserva para emergências. 

16 Sermão Para Uso dos Professores. 
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SEGUINDO UMA QUASE TRADIÇÃO dos meus materiais, transcrevo 

para o professor um sermão abordando temas de pouco enfoque 

em nosso meio como Igreja. 

A nossa sugestão é a de enfocar quatro temas e ligá-los a quatro 

jovens da Bíblia. Os temas foram: SEXO ANTES DO CASAMENTO, 

TEMPERANÇA, BELEZA E DINHEIRO. Quatro tentações que mais 

cedo ou mais tarde os adolescentes e jovens têm que enfrentar. 

 

 

16.1 Quatro jovens, quatro tentações, quatro destinos. 

 

 "Estamos nos primeiros anos de um novo milênio, com novas 

descobertas tecnológicas, novos planos, novas metas, novos 

anseios, novas expectativas. Desafios surgindo e sendo 

superados. Jovens e adolescentes que querem ser alguém na vida 

estão se profissionalizando, estudando, fazendo vestibulares, 

faculdades, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando 

saímos da adolescência e chegamos à juventude, inúmeros 

questionamentos surgem na mente. Entre eles destacamos: CRISE 

DE IDENTIDADE - QUEM SOU EU DE VERDADE? QUE PROFISSÃO 

TEREI?  DEVEREI ESTUDAR LÍNGUAS?  QUE TIPO DE VIDA PRETENDO 

TER QUANDO CHEGAR À FASE ADULTA?  TEREI UMA NAMORADA?  

TEREI UM CARRO? COMPRAREI UM DIA UMA CASA? 

Em nível de Igreja pensamos: quero continuar na igreja? Minha 

igreja me valoriza? Sou aceito pelos jovens que fazem parte da 

minha igreja? Como posso ser útil na igreja? Serei um professor 

de escola sabatina, um diácono jovem, um líder de desbravador 

ou, quem sabe, irei me contentar simplesmente em ficar ouvindo? 

Todo jovem ou adolescente adventista do sétimo dia, caso queira 

ter como alvo um caráter semelhante ao de Jesus, mais cedo ou 

Todo jovem ou adolescente 

adventista do sétimo dia, caso 

queira ter como alvo um caráter 

semelhante ao de Jesus, mais 

cedo ou mais tarde, em sua 

jornada nesta vida, irá esbarrar 

em quatro grandes desafios a 

serem vencidos. São eles:  

 O sexo antes do 

casamento 

 A intemperança (em 

alimentos e hábitos) 

 O culto ao corpo e à 

beleza 

 Dinheiro fácil 

 

Imagem: Google 

 

As 4 tentações do 
Adolescente 
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mais tarde, em sua jornada nesta vida, irá esbarrar em quatro grandes desafios a serem vencidos. 

São eles:  

 

 O sexo antes do casamento 

 A intemperança (em alimentos e hábitos) 

 O culto ao corpo e à beleza 

 Dinheiro fácil 

A forma como você, jovem ou adolescente, reagirá a estes desafios definirá de que lado ficará ao 

longo de toda a sua vida: DO LADO DE JESUS OU DO INIMIGO. O direito de escolha é o nosso único 

legado nesta terra e o próprio Deus não interfere no seu direito de se posicionar nem pelo certo e 

nem pelo errado, mas nem por isso Deus lhe deixou sozinho nesta encruzilhada da vida. Deus 

utiliza alguns métodos e pessoas para conduzi-lo. Entre os métodos destacamos: A PALAVRA DE 

DEUS E O ESPÍRITO DE PROFECIA; entre as pessoas destacamos: O PRÓPRIO JESUS, O ESPÍRITO SANTO, 

SEUS PAIS CRISTÃOS, SEUS PROFESSORES CRISTÃOS E SEU PASTOR. 

A Palavra de Deus mostra-nos que quatro jovens passaram pelos mesmos problemas que os jovens 

de hoje enfrentam também. Eles vivenciaram estas situações e quatro destinos ficaram definidos 

pelas escolhas certas ou erradas que fizeram. 

Abramos a Palavra de Deus em GÊNESIS 39:7-12. 

O Espírito de Profecia complementa essa narrativa em Patriarcas e Profetas às páginas 213 e 214:  

“A fé e a integridade de José deveriam ser experimentadas por terríveis provas. A esposa de seu 

senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. Até ali ele permanecera 

incontaminado da corrupção que enchia aquela terra gentílica: mas esta tentação tão súbita, forte e 

sedutora, como poderia ser enfrentada? José bem sabia qual a consequência da resistência. De um 

lado estavam o encobrimento, os favores e as recompensas; do outro a desgraça, a prisão, a morte 

talvez. Toda sua vida futura dependia da decisão do momento. Triunfariam os princípios? Seria 

José ainda fiel a Deus? Com inexprimível ansiedade os anjos olhavam para aquela cena. 

A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não traria a confiança de seu senhor 

na Terra, e, quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu Senhor no Céu.  
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Sob o olhar examinador de Deus e dos santos anjos, muitos tomam liberdades de que não se 

achariam culpados na presença de seus semelhantes; porém, o primeiro pensamento de José foi 

Deus. "Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus?" disse ele.” 

Quais são as aberrações sexuais que tentam a juventude nos dias de hoje? A própria Bíblia nos dá 

a resposta em Romanos 1: 24-27 e 32. 

José – um jovem, uma provação, um destino - e a vitória ao lado de Jesus. 

A INTEMPERANÇA (EM ALIMENTOS E HÁBITOS) CHEGA SEM CONTROLE NA ADOLESCÊNCIA. Enquanto 

somos crianças nossos pais esforçam-se de todas as formas para policiar nossos hábitos alimentares 

e de vida. Porém, ao chegar à adolescência, os jovenzinhos acham que chegou a hora de serem eles 

mesmos e começam a dar mais ouvidos a amigos que aos pais. Nessa tentativa de ser aceito pelo 

grupo, muitos imergem num mundo de maus hábitos, de intemperança alimentar e hábitos sociais 

errados. Nessa fase da vida surge o convite para fumar, usar roupas inusitadas (muitas delas 

rasgadas), os tênis sem cadarço, as calças largas, a frequência periódica ao chuveiro, os cabelos 

pintados de cores exóticas, filmes indecorosos, poucas horas de sono, som muito alto alterando 

para sempre sua capacidade auditiva, álcool e, por fim, um caminho quase  sem volta – as drogas. 

Mas será que precisa ser assim? Será que a Palavra de Deus não nos deixou nem um exemplo de 

que é possível superar tudo isso e ter uma vida saudável?  Abramos a Palavra de Deus em DANIEL 

1: 8-15 e veremos o que Deus nos diz.  

O Espírito de Profecia dá-nos um vislumbre do que foi aquela cena. Vejamos Patriarcas e Profetas, 

págs. 460 e 461: 

Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. 

Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam 

diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação foi para Daniel e seus companheiros o meio de sua 

preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Fortes eram as tentações 

que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. 

Nenhuma força, nenhuma influência poderia afastá-los do que tinham aprendido no limiar da vida 

mediante estudo da Palavra de Deus.  

Fora determinado que eles comessem o alimento e bebessem o vinho que se servia na mesa do rei.  

Mas Daniel não hesitou. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso 

potentado da Terra mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou a permanecer firme em 

sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ele "assentou no seu coração não se contaminar 
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com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia" e nesta resolução foi apoiado por 

seus três companheiros.  

Daniel – um jovem, uma provação, um destino – a  vitória. 

O QUE PODERÍAMOS FALAR DO CULTO AO CORPO E A BELEZA? Quando chegamos à adolescência os 

hormônios que antes estavam adormecidos começam a trabalhar e mudanças abruptas aparecem 

em nosso corpo. Espinhas, pelos, mudança na voz, entre outras, tornam-nos bem diferentes 

daqueles meninos e meninas de poucos meses antes. Nessa fase da vida, o interesse pelo sexo 

oposto começa a aflorar e surge agora um novo bombardeio: como se manter interessante para 

conquistar alguém, seja para namorar ou mesmo para o tão conhecido, porém, não menos 

desprezível "ficar". 

Na tentativa de ficar com um "gato" ou uma "gata", os adolescentes e jovens iniciam uma forma 

discreta, porém perversa de idolatria:  O CULTO AO CORPO. Academias de ginástica que prometem 

corpos maravilhosos, escondem em seus armários secretos anabolizantes, estimulantes e outras 

drogas que deformam os músculos e o corpo a curto, médio e longo prazos. O uso inadequado 

dessas drogas traz efeitos quase que irreversíveis ao organismo. Adolescentes e jovens adventistas 

não precisam dessas fugas para ter corpos saudáveis, mesmo porque, para cuidarmos bem do nosso 

corpo é preciso muito pouco: uma alimentação saudável (de preferência sem alimentos cárneos, 

porém com muitos grãos, fibras, frutas, legumes e verduras), atividade física regular (como 

ginástica, passeios de bicicleta, caminhadas, natação ou outro esporte), muita água ingerida 

diariamente, higiene pessoal com regularidade, exposição diária ao sol, repouso adequado, algo em 

torno de oito horas diárias, e nada de vícios: álcool, fumo e drogas. 

A Palavra de Deus conta-nos a história de uma jovem que mesmo sendo extremamente bela, nem 

por isso ela deixou de ser provada pelo seu lindo corpo e por sua beleza física. Leiamos dois 

versículos que nos falam de Ester. Abramos a Palavra de Deus em ESTER 2:9 E 17. QUAL DEVE SER 

A POSTURA PARA JOVENS E ADOLESCENTES ADVENTISTAS HOJE NO QUE DIZ RESPEITO À BELEZA E AO 

CORPO? I PEDRO 3:3.  

Ester – uma jovem, uma provação, um destino – a vitória.  

De todas as provações da vida adolescente e jovem, talvez seja o dinheiro fácil o caminho mais 

curto para encerrarmos nossos planos e sonhos com relação à vida religiosa e nosso relacionamento 

com Jesus. Adolescentes e jovens, no afã de andar na moda ou “curtir uma onda”, sacrificam 
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princípios básicos quanto ao uso do dinheiro, aventuram-se em compras e gastam dinheiro 

desnecessariamente para atender aos apelos da mídia ou os ditames da moda. 

Pais néscios na tentativa de não perder os filhos alimentam seus mais fúteis desejos e estimulam 

os adolescentes e jovens a pensarem que dinheiro bom é aquele que vem fácil e que não precisamos 

lutar para conseguir. O "velho" ou a "velha" sempre têm uma "grana" para dar e os pais sequer 

perguntam como o dinheiro foi usado. Alguns pais estão alimentando cobras que um dia os 

morderão. A Palavra de Deus conta-nos uma emocionante história de alguém que foi vencido pelo 

dinheiro. Abramos a Bíblia em LUCAS 18:18-24 E 29. 

Vejamos o que o Espírito de Profecia nos diz sobre esta cena:  

“Cristo leu o coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava, mas esse era um princípio vital. Carecia 

do amor de Deus na alma. Essa falta a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele; 

toda a sua natureza se corromperia... Cristo submeteu esse homem a uma prova. Chamou-o a 

escolher entre o tesouro celestial e a mundana grandeza. Era-lhe assegurado o tesouro celestial, 

caso seguisse a Cristo. Devia, porém render o próprio eu; entregar a vontade à direção de Cristo. 

O príncipe foi pronto em discernir o que as palavras de Cristo envolviam e ficou triste... Queria o 

tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais que as riquezas lhe trariam.... 

Milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo; e muitos são os que 

escolhem o mundo. Como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador, dizendo em seu coração. Não 

quero que esse Homem seja meu guia. 

Um príncipe – um jovem, uma provação, um destino – a derrota. 

Prezado adolescente, prezado jovem, o que você vai fazer quando as provações chegarem? Ande 

com Cristo e lembre-se de que você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para ser um 

vencedor! 
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17 Projeto Excelência em Adolescência 

 

17.1  A quem se destina:  

  

1. Professores de adolescentes nomeados pela igreja local. 

2. Monitores de adolescentes nomeados pela igreja local que são os adolescentes com 17 anos ou 

mais que têm por missão auxiliar o professor no âmbito da Escola Sabatina ou fora dela. 

 

17.2 Objetivos: 

 

1. Estimular professores e monitores de adolescentes a servirem a causa de Deus com excelência. 

2. Nortear os procedimentos dos professores e monitores com relação às suas classes. 

3. Mostrar a importância do planejamento anual e participação dos professores e monitores nos 

eventos tanto em nível de Associação como de igreja local. 

4. Estimular os professores e monitores a crescerem em conhecimento para melhor liderar os seus 

adolescentes. 

5. Motivar professores e monitores com brindes anuais pelo desempenho no serviço em prol da 

causa dos adolescentes adventistas.  

 

17.3 Como funciona o projeto: 

 

1. O projeto funciona com base em missões ou tarefas a serem desempenhadas pelos professores e 

monitores ao longo do ano. 

2. Cada missão cumprida representa um número de pontos a ser creditado para o professor ou para 

o monitor responsável pela classe. 

3. Caberá à Associação/Missão local, através do departamento do Ministério da Criança e do 

Adolescente controlar, com base nos relatórios especiais, a pontuação dos professores. 
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5. No Jantar Anual de Confraternização (JAC) dos professores de adolescentes, a líder do 

Ministério da Criança e do Adolescente da Associação/Missão local, poderá entregará um brinde 

especial aos professores que atingirem trezentos e vinte pontos de um total de quatrocentos pontos 

possíveis, ou seja, a média global oito; e aos que não atingirem a meta, poderá ser concedido um 

brinde especial pela participação no projeto. 

 

17.4 Missões/Tarefas - Definições 

 

17.4.1  Missão: Administração  

Caberá aos professores/monitores fazerem o planejamento anual de suas atividades com os seus 

adolescentes, preencher o PLANEJADOLE uma vez por ano e os quatro AVALIADOLES 

trimestrais.  

Datas de recepção dos relatórios por parte do Ministério da Criança e do Adolescente: 

PLANEJADOLE - de 01/12 até 10/12 do corrente. 

1º AVALIADOLE - de 15/04 até 30/04 do corrente. 

2º AVALIADOLE - de 15/07 até 31/07 do corrente. 

3º AVALIADOLE - de 15/10 até 31/10 do corrente. 

4º AVALIADOLE - até dia 10/12 do corrente. 

PONTUAÇÃO: 50 pontos para toda a missão cumprida ou 10 pontos para cada um dos relatórios 

devidamente preenchido e assinado. 

17.4.2 Missão: Semana de Oração Para Adolescentes 

 

Caberá aos professores/monitores elaborarem com os adolescentes uma Semana de Oração que 

poderá ser exclusiva para eles ou para toda a Igreja. A classe deverá enviar cópias dos sermões e 

um breve relatório do que foi feito e como foi a semana de oração no âmbito da igreja local. Como 

este evento é realizado por igreja, não haverá uma data específica para o envio dos sermões e do 

relatório, porém, faz-se necessário o envio durante o ano-calendário, impreterivelmente até o dia 

10/12 do corrente. 
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PONTUAÇÃO: 50 pontos, sendo 25 pontos para a cópia dos sermões, preferencialmente em mídias 

(cd, pen drives, etc) ou via E-mail direto para o Ministério da Criança e do Adolescente da 

Associação/Missão local e 25 pontos para o relatório devidamente preenchido e assinado pelos 

professores/monitores. 

17.4.3  Missão: Presença nas Trimestrais 

Presença do professor/monitor nas quatro trimestrais promovidas pelo Ministério da Criança e do 

Adolescente da Associação local. 

PONTUAÇÃO: 50 pontos para missão total cumprida ou 12,5 pontos por presença em trimestral.     

17.4.4   Missão: Eventos Adole 

Presença da classe de adolescentes nos quatro eventos promovidos pelos Ministérios da Criança da 

Associação local, a saber: 

 a) ADOLIMPÍADA -  olimpíada de adolescentes adventistas. 

 b) SEMINÁRIOS - informações culturais e eclesiásticas para adolescentes adventistas. 

 c) CONGRESSOS - confraternização e reconsagração de adolescentes adventistas. 

 d) ADOLAZER - um dia inteiro de lazer em paraísos ecológicos.  

PONTUAÇÃO: 150 pontos para missão total cumprida ou 37,5 pontos por presença em cada evento. 

 

17.4.5   Missão: Crescimento Pessoal 

 

A missão CRESCIMENTO PESSOAL envolve duas atividades anuais, sendo que a primeira é a presença 

do professor ou monitor, trajando a camiseta oficial de professor e utilizando a carteira de professor 

no Encontro de Professores de Adolescentes (EPA), promovido uma vez por ano pelos Ministérios 

da Criança da Associação/Missão local. 

A segunda parte da missão é deixar que cada professor escolha e leia um livro de sua preferência, 

de natureza evangélica, sobre adolescência. Ao final da leitura, o professor / monitor deverá fazer 

um breve resumo do livro e entregar uma cópia para o departamento do Ministério da Criança e do 

Adolescente da Associação/Missão local. 

PONTUAÇÃO: 50 pontos para a missão toda cumprida ou 40 pontos pela presença no EPA e 10 

pontos para a leitura do livro. 
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17.4.6   Missão Evangelismo Adolescente 

 

Promover um evento de natureza evangelística ou participar de algum projeto evangelístico 

promovido pela igreja local. Caberá aos professores envolverem a sua classe em projetos tais como: 

semana do calvário, pregação em praças, evangelismo em tendas e outros essencialmente de 

pregação do evangelho. A classe participa da recepção, dos momentos de louvor, da própria 

pregação, de círculos de oração ou outro serviço religioso. 

PONTUAÇÃO: 50 pontos pelo relatório entregue na Associação/Missão até dia 10/12 do mês 

corrente. 

17.5 Resumo geral das missões do projeto excelência em adolescência 

 

PROJETO EXCELÊNCIA EM ADOLESCÊNCIA  

MISSÃO DATAS-LIMITE PONTOS POSSÍVEIS 

1. ADMINISTRAÇÃO PLANEJADOLE - 10/12 

50 pontos ou 10 pontos por 

relatório 

  1º AVALIADOLE -30/04   

  2º AVALIADOLE - 31/07   

  3º AVALIADOLE - 31/10   

  4º AVALIADOLE - 10/12   

      

2. SEMANA DE ORAÇÃO PARA 

ADOLESCENTES Até 10/12 

50 pontos ou 25 p/cópia dos 

sermões  

    e 25 p/ o relatório 

      

3. PRESENÇA NAS 

TRIMESTRAIS 

Até a última trimestral do 

ano 50 pontos ou 12,5 por trimestral 

      

4. EVENTOS ADOLE 

Até o último evento do 

ano 150 pontos ou 37,5 por evento 

      

5. CRESCIMENTO PESSOAL Até dia 10/12 50 pontos ou 40 pelo EPA  

    
e 10 pela leitura do livro 

s/adolescentes 

      

6. EVANGELISMO 

ADOLESCENTE Até dia 10/12 50 pontos 

      

TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 400 PONTOS 

 



A Quarta Milha – Adolescentes – Ouse lidera-los! 

8
0

 
 

17.5.1   Origem dos Recursos para a premiação anual do projeto Excelência em 

Adolescência. 

 

Caberá ao departamento do Ministério da Criança e do Adolescente buscar os recursos junto ao 

orçamento da Associação local ou recoltar com amigos e simpatizantes ou, quem sabe, instituir 

uma oferta especial anual com esse objetivo. 

 

17.5.2  Calendário Anual das Atividades com os Adolescentes 

 

Devido ao volume de atividades exigidas pelo projeto Excelência em Adolescência, caberá ao 

departamento do Ministério da Criança de do Adolescente elaborar o calendário anual e divulgá-

lo junto à igreja local. Desta forma poderiam ser efetuadas as cobranças junto aos professores. 

Possíveis alterações de calendário serão objeto de ampla divulgação por parte do departamento do 

Ministério da Criança e do Adolescente da associação local. 
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18 Reflexões 

 

ESTE CAPÍTULO fala por si próprio. Poderá ser utilizado num seminário para pais de adolescentes, 

no final de um sermão, numa dinâmica entre os próprios adolescentes, em acampamentos ou em 

qualquer situação propícia em que o professor achar que deva ser apresentado. 

 

18.1 Uma Declaração de Rendas Especial 

 

O que lemos a seguir é um anexo da declaração IRPF/1985 de um contribuinte mineiro. Seu 

conteúdo serve de reflexão para muitos que se esquecem de si mesmos e do convívio em família 

procurando “vencer” na vida, indo em busca do conforto e dos bens materiais. Quem deu este 

depoimento percebeu, embora muito tarde, que a perda não era material. Estava além de todas as 

suas conquistas... Leia e reflita. Aqueles que estão se enveredando pelo mesmo caminho ainda têm 

a oportunidade de tomar o rumo certo.  Ainda há tempo para mudar! 

O texto original foi resgatado pelo empresário Marcos Augusto Apóstolo, de São José do Rio Preto, 

SP, e reproduzido pelo Jornal Fenacon (Federação Nacional de Contadores) 

 

18.1.1 Vale à pena? ... 

 

 O pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como 

um louco em busca de futuro e esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com 

prazer e orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o Imposto de Renda. Cada nova 

linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, 

automóvel do ano... tudo isso custou dias, semanas e meses de luta. Mas ele está sedimentando o 

futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. 

 Para ir escrevendo cada vez mais na sua relação de bens, ele não se contenta com um 

emprego só, é preciso ter dois ou três; vender parte das férias; levar até serviço para casa. É um tal 

de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda, afinal, ele, um executivo dinâmico, não 

pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que 

efetivamente conta, está em outra página do formulário do Imposto de Renda, naquelas modestas 
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linhas, quase escondidas, onde se lê “Relação dos Dependentes”, pessoas a quem deve dedicar 

melhor o seu tempo. 

 Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. 

Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem e o 

pai nem percebe porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas 

pequenas realizações do presente: não os levou ou buscou no colégio; nunca foi a uma festa infantil; 

não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como Rainha da Primavera. Um executivo não 

deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. 

 Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão "entregues" – o pai para um lado; a mãe para 

outro, a família desintegrada, sem amor, sem diálogo e sem convivência. Porém, é essa convivência 

que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre o caminho ao coração, elimina problemas e resolve 

as coisas na base do entendimento. Há irmãos como verdadeiros estranhos que só se encontram de 

passagem em casa. E para ver os pais, é quase preciso marcar hora.  

 Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar, a mensagem que tenho para dar é: 

Não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 

15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um 

objetivo único e prioritário: construir o futuro para meus três filhos e minha mulher. Isso me custou 

longos afastamentos de casa com viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no 

estúdio de televisão... Uma vida sempre tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão que 

foi, na verdade, mais importante que minha família.  

 Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço: construí o futuro, penosamente, e não 

sei o que fazer com ele, depois da perda do Luiz Otávio e da Priscila. De que vale tudo o que juntei, 

se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de 

trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse nada mais que 

as cinzas, isso não teria importância; não ia provocar grande abalo em nossa vida, porque a escala 

de valores mudou e o dinheiro passou a ser o mínimo e o relativo em tudo. 

 Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado que se drogou e morreu, 

se não foi capaz de evitar a fuga de minha filha, que saiu de casa e prostitui-se, e dela não tenho 

mais notícias, para que serve? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas 

as linhas da declaração de bens por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes: os 

nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas da declaração de 1986, ano 

base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. 
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19 Considerações Finais  

 GOSTARIA DE AGRADECER a você, professor de adolescente ou não, por ter lido este material 

até o final e espero que possa utilizá-lo para desenvolver um ministério dedicado e de muito sucesso 

para a honra e glória de Deus. 

 Quando falo em ministério, falo em permanecer atuando na área pelo menos por uns cinco 

anos. Mesmo para você que está no cargo de professor porque não teve como dizer NÃO, espero 

que este material possa ajudá-lo de alguma forma. 

 Não pense que as ideias para o trabalho com os adolescentes se esgotaram. Há muito ainda 

por fazer. Este material começou a ser produzido em 2001 e outro já está sendo esboçado com 

palestras prontas sobre drogas, temperamentos, relacionamento, organização de olimpíadas, novos 

sermões para professores, acampamentos para adolescentes, cartão de frequência para adolescentes 

em atividades da Associação, camiseta oficial para o adolescente e etc. 

 Como pode ver, nosso Deus tem derramado ideias novas para implementar o trabalho com 

adolescentes e enquanto puder ser útil nesse ministério, estarei à Sua disposição. 

 Aos líderes do Ministério da Criança e Adolescente, reafirmo minha disposição de 

participar de seminários, sempre sem ônus financeiro para as Associações e/ou Uniões, 

excetuando-se os gastos com locomoção, hospedagem e alimentação, o que é feito normalmente 

pelos Campos que me convidaram. Para contatos, deixo meu e-mail: 

[robinson_amorim@hotmail.com] solicitando que, na medida do possível, esses convites nos 

sejam feitos com bastante antecedência para podermos planejar nossas saídas sem prejudicar o 

relacionamento familiar e outros eventos previamente agendados. 

 Ver-nos-emos nas próximas MILHAS, em seminários ou congressos para adolescentes 

adventistas em algum lugar deste nosso Brasil! 

O  Autor 
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