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Uma das características dos adolescentes é que eles 
querem viver a todo momento algo impactante e 
alcançar o clímax da alegria, da diversão e do 
prazer. Quando os adolescentes estão juntos, esse 
desejo se transforma em uma verdadeira 
necessidade, e isso promove uma busca pelo prazer. 
Essa nova maneira de viver é a realidade do mundo. 
Os adolescentes que são parte de nossa igreja não 
estão cegos nem imunes a essas tentações. Por 
mais que se congreguem habitualmente conosco, 
eles sabem o que acontece lá fora e são 
constantemente atraídos a experimentar pelo 
menos um pouquinho, em algum momento, do que 
o mundo diz que é bom.

O grande líder, no grande negócio de atrair 
adolescentes neste mundo, é o inimigo de Deus. 
O grande líder, no grande negócio de atrair 
adolescentes neste mundo, é o inimigo de Deus. 
Satanás é suficientemente inteligente e conhecedor 
da mente humana para atrair e capturar milhões de 
vidas. Esse líder elabora suas estratégias o tempo 
todo, sem parar, e deseja atrair cada vez mais 
adolescentes para eventos que os jovens veem 
como imperdíveis, inesquecíveis e impressionantes. 
Diante dessa indústria de entretenimento pessoal 
tão atrativa e exitosa, como líderes, devemos nos 
perguntar: Como atrair o olhar dos nossos 
adolescentes para a igreja? Como fazê-los fortes 
para resistir a essas tentações? Como atrair a 
atenção deles para as coisas que a igreja oferece?

Introdução
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Junto a esse perfil tão necessário e 
especial, o trabalho planejado
e sério é imprescindível. 
Por onde começar?
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Quem está disposto a aprender e saber o que 
for preciso para atrair cada adolescente no 
âmbito do crescimento espiritual e 
especialmente ser usado por Deus para salvar 
todos os que estão sob sua responsabilidade?

Embora não existam respostas simples para 
perguntas complexas, uma chave para alcançar este 
objetivo está no planejamento cuidadoso de todo o 
trabalho realizado durante o ano. É necessário 
organizar e promover eventos cristãos de alto nível, 
centrados na linguagem, nas necessidades e na 
maneira de ser dos adolescentes. É preciso trazer 
oportunidades de crescimento relacional, cultural e 
espiritual. Se os adolescentes do mundo buscam 
eventos para sua felicidade, nossos adolescentes 
também podem encontrar o que buscam nos 
eventos de sua comunidade espiritual.
 
Cada pessoa oferece algo nesta grande tarefa, mas 
de maneira especial, é o líder quem está 
Cada pessoa oferece algo nesta grande tarefa, mas 
de maneira especial, é o líder quem está 
comprometido com a salvação de seus 
adolescentes. É amigo, companheiro e pai espiritual. 
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O evento dá ao líder e aos organizadores a oportunidade de 
observar detalhes e, ao mesmo tempo, obter resultados 
importantes com o simples desenvolvimento de sua execução. Um 
evento faz com que as pessoas se comportem de forma diferente, 
atuando e reagindo de maneira um pouco mais informal, agindo 
como realmente são, e é por isso que os resultados são tão 
significativos. Quando uma pessoa participa de um evento, ela 
espera que as coisas aconteçam de forma melhor do que foi 
prometido. Na fase da adolescência, essa expectativa é ainda maior.

Promover um evento para a sua classe de adolescentes, também Promover um evento para a sua classe de adolescentes, também 
pode ser excelente para a solução de problemas internos, como 
desentendimentos entre eles, pois esses momentos juntos unem o 
grupo e fortalecem sua identidade. Dessa maneira, os adolescentes 
podem compreender que enquanto estiveram ali, são parte de um 
grupo com identidade e valores. É necessário estabelecer e incluir 
tudo de maneira clara e objetiva em cada detalhe do evento para 
que realmente entendam que este é um evento do Ministério do 
Adolescente da sua igreja. Ao fazer isso, você ganha credibilidade e 
autenticidade em relação ao seu trabalho, assim como a apreciação 
de seus adolescentes e seu desejo de participar, pois eles se 
sentirão mais motivados. Por isso, é importante seguir 
ordenadamente o processo de planejamento e execução.
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Compreender que nem todos ficarão satisfeitos, é uma regra 
básica. Lidamos com um público que, embora seja muito 
similar em suas opiniões, ações e reações, internamente 
possuem diferenças extremas. Nem todos terão 
exatamente a mesma percepção, então, respeite essas 
diferenças e inclua essa expectativa no seu planejamento.
O importante é o resultado geral alcançado.

Mais importante do que aprender a executar atividades para 
os adolescentes é lembrar que é um evento que Deus usará 
para Seus propósitos.  Mesmo que possa haver momentos
de alegria, não será apenas uma festinha, ou uma “reunião”. de alegria, não será apenas uma festinha, ou uma “reunião”. 
Desfrute o tempo com seus adolescentes, converse, brinque, 
mas não se esqueça de que Deus está usando você como 
instrumento; é nesses momentos que você poderá perceber 
problemas familiares, de relacionamento e até dificuldades 
espirituais no seu grupo de adolescentes.
Esse diagnóstico também serve para preparar atividades
ou visitas que favoreçam seu crescimento socioespiritual.ou visitas que favoreçam seu crescimento socioespiritual.
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As organizações, corporações e empresas traçam objetivos que 
desejam alcançar. Elas dependem totalmente de que esses objetivos 
se cumpram para avançar e obter êxito a curto prazo. Alcançar uma 
meta garante a sobrevivência de uma empresa por algumas horas, 
dias, semanas ou meses, mas é preciso estabelecer novos objetivos 
para que o ciclo continue ocorrendo e o êxito não definhe. Os 
objetivos servem para serem alcançados e descartados por outros 
que os substituam, o objetivo de hoje pode ser totalmente oposto ao 
de ontem.

Você é representante de um ministério, e algo tão forte, valioso e 
sagrado necessita ter muito mais que objetivos, pois, ao nos 
Você é representante de um ministério, e algo tão forte, valioso e 
sagrado necessita ter muito mais que objetivos, pois, ao nos 
referirmos à preciosa vida dos adolescentes e ao lidar com eles, é 
preciso estar claro que um ministério é sustentado por um 
propósito. Os propósitos não mudam, não variam, não se debilitam, 
mas estruturam todas as ações e justificam a existência de um 
ministério.

Desafio você, a partir de agora, a transformar seus objetivos em Desafio você, a partir de agora, a transformar seus objetivos em 
propósitos. Una todos os seus objetivos em um só propósito, sendo o 
maior deles a salvação de seus adolescentes. Você pode e deve 
sonhar com a realização dos propósitos. Você tem o direito de 
imaginar e desejar que esses propósitos se realizem, por isso, é 
preciso estabelecê-los em cada evento. Eles guiarão todos os 
detalhes do seu evento, e serão alcançados por meio
dos resultados.dos resultados.

teen

8



teen

Divisão Sul-Americana
Ministério do Adolescente

Escreva quais são os propósitos do programa e ore a Deus por eles. 
Peça ao Espírito Santo sabedoria para alcançar, por meio do evento, o 
que você escreveu. Lembre-se que é o Senhor que coloca em nosso 
coração os propósitos a serem alcançados. Portanto, uma vida de 
comunhão diária com Ele faz de nós apenas executores do que o 
Senhor planejou. Dessa forma, não tem como errar com sua 
programação. Dependa do Senhor e tudo sairá de acordo com
a Sua vontade.a Sua vontade.

“Não se podem tornar os jovens tão quietos e sérios como as 
pessoas de idade, a criança tão sóbria como o pai. Conquanto as 
diversões pecaminosas sejam condenadas, como devem ser, 
provejam os pais, os mestres ou pessoas delas encarregadas, no 
lugar das mesmas, prazeres inocentes, que não mancham nem 
corrompem a moral. Não cinjais os jovens a rígidas exigências e 
restrições que os induzam a sentir-se oprimidos, e a infringi-las, 
precipitando-se em caminhos de loucura e destruição. Com mão 
firme, bondosa e considerada, mantende as rédeas do governo, 
guiando e regendo-lhes o espírito e desígnios, não obstante com 
tanta brandura, tanta sabedoria e amor que eles reconheçam ainda 

terdes em vista sem máximo bem.”

(Ellen G. White, O Lar Adventista, p. 498)

O primeiro passo para um evento de êxito é definir quais são 
seus propósitos. Estes são alguns exemplos:

■ Poltronas ou sofás confortáveis, pufes, cadeiras que possam ser          
acomodadas no ambiente.

■ Fortalecer a amizade no grupo.

■ Definir melhor o estilo de vida cristão.

■ Conseguir com que a Bíblia seja mais popular entre os adolescentes.

■ Ensinar a solidariedade e a compaixão.

■ Ensinar e desenvolver o sentido de missão.

9
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Ao considerar um evento como algo sério e com propósitos, é 
necessário planejar de forma organizada tudo o que vai acontecer. 
Não importa se falamos de um evento pequeno ou grande, planejar 
é uma obrigação para o líder que quer ter a tranquilidade de que 
tudo será realizado segundo o planejado, reduzindo o espaço para 
erros ou imprevistos. Planejar com sua equipe é fundamental, pois 
todos os detalhes são importantes. É necessário discutir, analisar e 
conversar absolutamente sobre tudo. Concentrar seu pensamento 
nisso fará de seu evento algo digno de ser valorizado e respeitado.

Que importante é contar com apoio para organizar e concretizar as 
atividades do MA! Devem ser homens e mulheres de Deus que 
gostem de estar com adolescentes e trabalhar em favor de sua 
salvação. Mas no momento de realizar os projetos, outras pessoas 
podem assumir responsabilidades específicas, como os pais de seus 
adolescentes, anciãos de igreja, etc.

É importante definir de forma clara as responsabilidades de cada É importante definir de forma clara as responsabilidades de cada 
um para que todos se sintam parte do evento; além disso, delegar 
funções alivia o trabalho do líder. Essas pessoas farão com que tudo 
funcione, não soltarão a sua mão e farão o que for necessário para 
ajudar. Inclua nessa equipe, por exemplo, os diáconos que abrirão
e fecharão a igreja.

10
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Como já foi mencionado, o evento pode ser grande ou pequeno. O 
livro O Lar Adventista, de Ellen White, tem preciosos conselhos que 
podem direcionar os eventos que você realiza. Os capítulos 16 e 17 
devem ser lidos enquanto se realiza o planejamento do evento 
depois de conhecer a vontade de Deus. Você vai se poupar de 
muitas dores de cabeça! Como sugestão classificamos os “tipos” de 
eventos que podem ser planejados no Ministério do Adolescente das 
seguintes formas: missionário, espiritual, temático e social.seguintes formas: missionário, espiritual, temático e social.

Pertencemos a uma igreja que entende que deve ser a luz do 
mundo. Esse tipo de evento se refere a incentivar a interação
entre a comunidade e a igreja onde está localizada. Realmente 
necessitamos ser a igreja que faz a diferença, e que fará falta
se deixar de estar presente na região.

Os adolescentes gostam de se sentir úteis e “diferentes”, por isso, Os adolescentes gostam de se sentir úteis e “diferentes”, por isso, 
aproveite essa fase para programar visitas a asilos, orfanatos, 
distribuir literatura e outros materiais de conteúdo relevante para
as pessoas. Os programas da igreja como Dez Dias de Oração,
Impacto Esperança, Semana Santa, Mutirão de Natal etc, são
uma excelente oportunidade de envolver os adolescentes em
atividades missionárias. Reflita com eles sobre as realidades
que encontram em diferentes lugares que podem visitar, paraque encontram em diferentes lugares que podem visitar, para
ajudá-los a desenvolver um senso de compaixão pelos outros. 
Humanize seus adolescentes!

teen
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■ Fim de semana com Deus: pode ser em uma chácara,
na própria igreja, na praia etc. (não esqueça de explicar
com antecedência o que você espera deles em relação ao 
comportamento reverente durante o sábado, o entusiasmo 
pode fazer com que eles percam o foco).

■ Semana de oração: as férias de inverno são um excelente  ■ Semana de oração: as férias de inverno são um excelente  
período para realizar a semana, uma vez que você pode 
contar com a presença de um grande número dos seus 
adolescentes.

■ Os acampamentos também são atividades que os ■ Os acampamentos também são atividades que os 
adolescentes desfrutam muito, mas tente fazê-los apenas 
para seus adolescentes, pelo menos no início. Quanto mais 
tempo o grupo passar junto, mais eles se conhecerão e mais 
atenção você poderá dar aos seus problemas e dificuldades, 
já que eles verão em você alguém próximo e de confiança.

Como sugestão para eventos com foco espiritual temos:

Os eventos espirituais são essenciais no Ministério do Adolescente, 
pois são uma oportunidade para que o adolescente aceite a Jesus 
como amigo e salvador e aprenda a ter uma comunhão diária com o 
Pai. São momentos em que o Senhor irá falar com seus adolescentes 
e especialmente com você, líder. Jejum e muita oração serão 
indispensáveis na preparação desses programas, já que o conflito 
entre o bem e o mal é real, e com a mesma intensidade que você 
quer ver seus adolescentes salvos, Satanás quer vê-los perdidos!quer ver seus adolescentes salvos, Satanás quer vê-los perdidos!
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Que adolescente não gosta de um bom evento temático? Como 
igreja, devemos ser cautelosos na escolha dos temas. Filipenses 4:8 
tem um conselho excelente: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês”. 
Aproveite os destinos das ofertas do trimestre e tire daí alguns 
temas, como por exemplo: festa indiana, festa africana, festa oriental.

Certamente no calendário de seu país há datas que podem ser 
comemoradas desde que o contexto da celebração não entre em 
conflito com nossas crenças.

As programações sociais fazem com que o grupo seja mais unido e 
próximo, além de mostrar aos adolescentes quão bom é o simples 
fato de estarem juntos. Esses eventos são mais apropriados para um 
sábado à noite, feriado ou domingo. Enquanto o mundo tenta 
enganá-los com seus ruídos e luzes brilhantes, você pode oferecer 
uma sugestão tranquila e saudável.

13
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Aproveite esses momentos de descontração para discutir temas
de interesse comum com os adolescentes, como namoro, jogos,
perigos na internet, redes sociais, amizades, espiritualidade, etc. 
Utilize dinâmicas apropriadas para abordar esses temas.
Não subestime seus adolescentes, eles podem surpreendê-lo ao Não subestime seus adolescentes, eles podem surpreendê-lo ao 
você fazer perguntas sobre esses assuntos. Se perceber que é 
necessário, você pode organizar minicursos para trabalhar temas 
específicos com a ajuda do pastor ou de profissionais da área.

Defina o tema do evento e identifique-o. Coloque um nome
para que todos entendam que esse nome representa o que
acontecerá. Por exemplo: “Festa caipira” ou “Acampadentro”
ou “Noite da pipoca” ou “Sábado total”. Dar um nome faz com
que os adolescentes se familiarizem e estejam conscientes
do que acontecerá, assim já saberão que roupa vestir
(o que para muitos é importante!).(o que para muitos é importante!).

“O apóstolo [Pedro] procurou ensinar aos crentes quão importante é 
guardar a mente de vagar por temas proibidos, ou de gastar sua 
energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos 
enganos de Satanás, devem guardar bem as vias de acesso à alma; 

devem-se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira 
pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore 
ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir.
O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os 
males externos despertarão os internos, e a alma vagará em trevas.”

(Ellen G White, O Lar Adventista, p. 403)
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O ambiente fará toda a diferença para o evento, pois nesse espaço
se fortalecerá a identidade do programa. A definição da estrutura 
abrange detalhes importantes, como a escolha do lugar, a
decoração que será utilizada, quem fará a meditação e a oração – 
qual tema será tratado na meditação – que tipo de comida será 
servida, que música será tocada, quer seja para o fundo
musical ou para cantar, quais jogos serão executados, se serão musical ou para cantar, quais jogos serão executados, se serão 
entregues presentes ou não, que tipo de segurança será
necessária e qual será o público-alvo do evento.

É importante que você escolha um lugar apropriado para o evento. 
Pode ser fora da área da igreja, como por exemplo em um salão, 
utilizar a garagem ampla da casa de algum adolescente, ou
até uma sala da sua igreja. Verifique a capacidade do lugar
para a quantidade de pessoas, se possui estrutura básica
como sanitários e água potável, e principalmente se é seguro.
Será apropriado pensar e considerar a distância, lembrando
que para os pais, quanto mais perto e seguro, melhor.que para os pais, quanto mais perto e seguro, melhor.
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Decorar é expressar propósitos. É criar e dar o clima ao ambiente.
É favorecer o desenvolvimento do que foi planejado. Converse
com sua equipe e reúna ideias para decorar o local do evento. com sua equipe e reúna ideias para decorar o local do evento. 
Independentemente do tipo de evento, sempre será possível dar 
“uma cara” diferente ao lugar. Pode ser algo simples, mas é muito 
importante que o cuidado dispensado na sua preparação seja 
perceptível. Talvez você possa utilizar simples balões coloridos
ou somente o nome do evento escrito em algum lugar.
Esses detalhes tornarão o evento mais interessante para eles.

Com propósitos tão sagrados, como não fazer deste evento um lugar 
onde Deus seja o convidado principal? É extremamente importante 
que você mostre a seus adolescentes que tudo o que fazemos deve 
ser para a honra e glória de Deus, e que, especialmente nos 
momentos de festa e alegria, devemos nos sentir na presença de 
Deus. Isso transmite segurança, e eles entenderão que em todo 
momento buscamos a aprovação de Deus para o que fazemos.

Convide alguém para fazer uma meditação rápida, se possívelConvide alguém para fazer uma meditação rápida, se possível
sobre um assunto que tenha relação com o tema do evento, e em
seguida uma oração. Convidem a Deus para que se faça presente,
e o Espírito Santo para que atue no coração dos que participarem
da atividade.

16
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É comum em nossa cultura que quando as pessoas se reúnem, 
elas comem e se confraternizem juntas; com os adolescentes essa 
necessidade é muito maior. Em qualquer programação, e até em 
eventos com foco espiritual, você pode dedicar um momento para 
comer ou beber algo. Quando estamos por um tempo 
concentrados em algo sério ou importante, e depois relaxamos 
comendo e bebendo, o resultado é muito produtivo.

O simples fato de estar junto e comer já fortalece as amizades eO simples fato de estar junto e comer já fortalece as amizades e
os propósitos do encontro. Para eventos temáticos, por exemplo, 
“Festa africana” é recomendado que os alimentos possam ter 
relação com o tema. A internet está à disposição para buscar 
ideias. Pode ser que ninguém goste de comida típica, mas 
transforme esse evento em uma oportunidade de experimentar
e conhecer algo novo. É toda uma experiência. O que importa não e conhecer algo novo. É toda uma experiência. O que importa não 
é que todos desfrutem e fiquem com “água na boca”; mas que 
talvez comentem durante toda semana que a comida nem era
tão boa; e que o sabor e costume de outras regiões do mundo, é 
diferente do nosso gosto. Outra opção que funciona é pedir que 
cada um traga um prato, por exemplo, que os rapazes tragam
um prato salgado e as moças um prato doce, e os líderes se um prato salgado e as moças um prato doce, e os líderes se 
comprometem a trazer os sucos.

Algo extremamente importante é cuidar do estilo de vida 
adventista em relação aos alimentos e bebidas a serem 
servidos. Os adolescentes necessitam de exemplos e 
modelos, e nesses momentos eles observam tudo o
que você faz. Por isso, não servir alimentos com carne
e muito menos refrigerantes é uma recomendação
básica. Por mais que o evento seja realizado fora da
igreja, zelar por esses cuidados com nosso corpo em um igreja, zelar por esses cuidados com nosso corpo em um 
momento de festa fará a diferença. A princípio, talvez 
alguns reclamem. Então você poderá explicar o porquê
dessa atitude, sempre com base bíblica, para mostrar
a eles que é possível testemunhar por meio
da escolha do alimento.
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A música é sempre uma boa companhia, mas cuidado, pois você 
pode se contradizer ao usá-la de maneira equivocada. É necessário 
manter os propósitos em todos os momentos e em todos os 
detalhes. Se você tocar música adventista para seus adolescentes, 
você ensinará a eles que há muita música boa no mundo cristão, 
com letras e melodias puras. Isso influenciará positivamente para 
que eles comecem a tocar um estilo musical que agrade a Deus. 
Utilize músicas de cantores jovens, corais e bandas adventistas
tanto para cantar como para fundo musical.

Os jogos servem para que todos possam se divertir. Pode ser
que para alguns adolescentes tímidos seja mais difícil se
envolver. Por isso, busque ideias que possa se adaptar a
diferentes públicos. Você encontrará na internet muitas dinâmicas 
interessantes do tipo quebra-gelo, para se conhecer melhor, etc. interessantes do tipo quebra-gelo, para se conhecer melhor, etc. 
Faça algo que integre todos os participantes. Os jogos podem estar 
associados ao tema proposto para fazer da reunião algo memorável.

E igual às outras escolhas, a filosofia adventista deve ser o critério
de prioridade das dinâmicas e dos jogos.
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Será interessante que você tenha lembrancinhas para sortear entre 
todos os presentes. Também, dependendo do tema da festa, você 
pode fazer alguma premiação. Como por exemplo, o melhor chapéu, 
a melhor fantasia, etc.

Os presentes podem ser chaveiros, porta-retratos, canetas, etc. Os presentes podem ser chaveiros, porta-retratos, canetas, etc. 
Compre lições ou meditações juvenis, pois também são excelentes 
presentes. Mas o que importa é a intenção e os adolescentes 
notarão seu carinho.

Entregar um “vale-refeição” também funciona. Entrar em acordo Entregar um “vale-refeição” também funciona. Entrar em acordo 
com eles para que o vencedor de uma determinada atividade não 
pague sua refeição na próxima saída em grupo. Lembre-se de 
estipular um valor máximo para gastar.

Em caso de eventos com saída, é importante votar com 
antecedência a saída na comissão da igreja para que todos os 
participantes estejam cobertos com o seguro. Consulte o pastor ou 
ancião da igreja para saber como funciona a questão do seguro.
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No caso de eventos espirituais, o líder deve garantir que todo o 
formato do programa seja dirigido aos adolescentes. As músicas 
que serão cantadas, o conteúdo, e tudo o que for possível. Em 
uma semana de oração, por exemplo, é importante que você faça 
o programa personalizado, como convidar um adolescente para 
pregar, cantar ou dar seu testemunho.

Houve uma época em que se faziam programas para adolescentes Houve uma época em que se faziam programas para adolescentes 
com o mesmo formato dos adultos. Isso pode ter funcionado 
antes, mas os adolescentes de hoje querem sentir que estão em 
um programa dedicado exclusivamente para eles.

Assim como anualmente é realizada a Semana da Família, Semana 
Jovem, o Dia do Ministério da Mulher, por exemplo, o Ministério do 
Adolescente também deve sair das classes da
Escola Sabatina e ter um espaço no momento do culto da igreja.Escola Sabatina e ter um espaço no momento do culto da igreja.
Eles podem preparar a Escola Sabatina, contar a história 
missionária, ter uma parte especial, pregar, etc.

Em caso de eventos sociais temáticos, e dependendo da
realidade de sua igreja, talvez seja importante restringir a 
participação somente aos adolescentes. A presença de pais,
avós, ou outros adultos ou crianças para participar do evento
pode tirar a liberdade deles durante o evento. Eles falarão e
agirão de forma totalmente diferente quando estiverem
próximos de seus pais. Isso é totalmente normal!próximos de seus pais. Isso é totalmente normal!
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Você deve escrever em um papel tudo o que pretende gastar.
Assim, você terá a garantia de que financeiramente será possível 
realizar o evento e que poderá se organizar para custear os gastos. 
Depois de todas essas informações estarem reunidas, calcule
o valor que você necessitará e escolha como será o pagamento.
Se a sua igreja tem condições, você poderá apresentar uma
proposta à comissão para que a igreja autorize esses gastos.proposta à comissão para que a igreja autorize esses gastos.
Ou também pode dividir o valor entre os adolescentes,
se for financeiramente possível para todos.

Lembre-se de juntar todos os comprovantes e
apresentá-los ao tesoureiro.

Em situações em que a falta de dinheiro é realmente o principal 
“obstáculo” para concretizar o evento, você pode buscar formas
para arrecadar fundos, como solicitar doações, combinar com os 
adolescentes para realizar algumas atividades que podem
ser pagas como lavar carros, etc. O primeiro passo para que
tudo saia bem é a oração, e você se surpreenderá com a
maneira que Deus encaminhará as coisas para que tudo saia bem.

Se a sua igreja possui uma cozinha ou um salão, promova uma Se a sua igreja possui uma cozinha ou um salão, promova uma 
“Noite italiana”, com massas e pizzas. Divulgue entre os irmãos da 
igreja, comente a finalidade desse programa e estimule para que 
todos participem. Acredite, uma vez que você apresente claramente 
os objetivos do Ministério do Adolescente à igreja, cada um sentirá o 
desejo de ajudar!
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Divulgar é obrigatoriamente uma das partes mais importantes.
O adolescente é distraído, por isso deve informar O QUÊ, QUANDO E 
ONDE da maneira mais clara possível, por todas as vias. A tecnologia 
ajuda bastante nesse sentido. Você pode mandar uma imagem com 
essas informações ao grupo de adolescentes ou a cada um de 
forma individual.

Outro conselho é utilizar as # (hashtags) nas redes sociais.Outro conselho é utilizar as # (hashtags) nas redes sociais.
As hashtags são uma palavra-chave de um assunto composto
pelo sinal # que é uma ligação dentro das redes sociais, o que
permite a indexação e o filtro nos mecanismos de busca. Coloque 
no cartaz a hashtag oficial do evento para que os adolescentes
postem que estão participando, por exemplo, #AdoleAção ou 
#FDScomDeusAdole. Eles publicarão fotos ou frases.
Isso fortalece a identidade do evento ao público e aosIsso fortalece a identidade do evento ao público e aos
próprios adolescentes, mostrando o que está acontecendo
e sua participação nesses momentos.

Os pais querem encontrar segurança nas pessoas que estão
com seus filhos. Simplesmente dizer aos pais dos adolescentes
que em determinado dia e horário terão um evento, não
funciona. Essas informações são esquecidas rapidamente;
além disso, dão a aparência de algo desorganizado.
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Lembre-se que sua responsabilidade é conscientizar o 
adolescente e seus pais sobre tudo relacionado ao evento. Por 
isso, sugerimos que você faça uma carta para todos os pais. Nela 
você descreverá O QUÊ, QUANDO, ONDE, HORÁRIO DE INÍCIO, 
HORÁRIO DE TÉRMINO e VALORES.

É importante que tenha a logomarca da igreja, a logomarca do
seu ministério, a data e sua assinatura na carta. Entregue você seu ministério, a data e sua assinatura na carta. Entregue você 
mesmo a cada pai/responsável com antecedência. Em caso de 
dúvidas, o pai/responsável se comunicará com você por meio
dos contatos da carta.

Na execução do evento, podem acontecer muitas coisas, por isso, 
prepare-se. A princípio, os adolescentes ficarão um pouco 
envergonhados e tímidos, mas no transcurso do ano, e ao realizar 
mais eventos no curto período, você observará que além dos 
adolescentes começarem a se “soltar”, eles poderão começar a 
apresentar alguns conflitos.

Geralmente, as meninas têm o costume de “essa pertence ao meu Geralmente, as meninas têm o costume de “essa pertence ao meu 
grupo, aquela não”, quer seja pela forma como se veste, pelo corte 
de cabelo, pela bolsa ou pelos sapatos. É assim, as meninas têm 
criatividade suficiente para rejeitar outra menina por motivos 
extremamente banais e insignificantes. Os meninos têm uma 
maior facilidade para se relacionar, basta ter algo simples em 
comum. Ainda assim, há meninos que por serem mais tímidos 
serão deixados de lado em algumas situações.serão deixados de lado em algumas situações.
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Nesses conflitos, o líder deverá conversar com sabedoria com o 
grupo sobre essas situações durante o evento, já que, se você adiar a 
resolução do conflito para o dia seguinte, a questão pode ter 
assumido uma proporção muito maior e a sua resolução se tornará 
cada vez mais difícil. Ser firme com as palavras e não aceitar piadas 
e comentários ofensivos é o caminho principal para começar a 
ganhar e desenvolver o respeito entre eles.

Outro fator importante na execução do evento é a questão do Outro fator importante na execução do evento é a questão do 
horário. Se um determinado horário for estabelecido, comece e 
termine dentro desse horário, respeitando assim aqueles que se 
programaram e chegaram a tempo, e mostrando aos que chegaram 
atrasados que o evento é sério. Ao fazer isso, você ficará surpreso 
com o compromisso que seus adolescentes terão em cada evento. 
Além disso, em termos de tempo, é de suma importância que o líder 
e sua equipe cheguem ao local com antecedência para preparar as 
decorações e detalhes de organização, como a música, por exemplo, 
e tê-los prontos para a chegada dos adolescentes. Caso você deixe 
tudo para ser feito no último minuto, o evento será adiado e você 
não conseguirá atingir o objetivo desejado.

No início de cada programação, estabeleça e apresente as regras. 
Poderá ser sobre o uso do celular, o que poderão fazer e o que não 
poderão, etc. Faça um acordo com eles e deixe claro que o não 
cumprimento das regras terá consequências, por exemplo, a pessoa 
será solicitada a deixar a festa.

E caso isso venha a acontecer, mantenha-se firme para que
todos possam ver que você não está brincando. Os adolescentes todos possam ver que você não está brincando. Os adolescentes 
necessitam de regras e respeitam as pessoas que impõem limites, 
mesmo que no início eles se “rebelem”. Jamais seja hipócrita ou 
alguém que apenas intimide pela palavra; ações são levadas em 
conta muito mais do que palavras, e os adolescentes são rápidos 
para encontrar um espaço para desafiá-lo, usando seu próprio 
discurso.
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Em festas temáticas, a integração do líder garante uma diversão
a mais no evento, pois se você teve a “coragem” de se vestir de
caipira ou de alguma outra fantasia, os adolescentes se sentirão 
mais confiantes de também virem vestidos. Nesses momentos,
eles encontrarão em você a confiança de ter com quem contar.

O trabalho continua depois que o evento termina. Agora começa
o trabalho de registrar tudo o que aconteceu e torná-lo público 
para que outros adolescentes se sintam atraídos e para
que a igreja possa conhecer o trabalho realizado.

Publique as fotos com um resumo do que aconteceu e os Publique as fotos com um resumo do que aconteceu e os 
propósitos na página da rede social do grupo. No próximo 
encontro semanal, reserve um tempo para conversar sobre
tudo o que aconteceu. 

Pergunte o que eles acharam e escute atentamente suas
opiniões. Ao receber o feedback, você deve analisar opiniões. Ao receber o feedback, você deve analisar 
cuidadosamente algumas reclamações, pois o mundo ideal que 
eles querem pode não ser o que você quer ensinar. Então, às 
vezes, cumprimos o propósito do evento para alguns, embora 
outros não fiquem tão satisfeitos.
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Você não receberá os resultados na forma de um relatório 
impresso no qual você poderá visualizar números e gráficos.
Você precisa detectar esses resultados de forma estratégica.
Para isso, você também precisa de sua equipe, que observará 
como os adolescentes agem e reagem durante o evento.
Como já dissemos, seu evento deve ter um propósito, e
esse propósito será cumprido ao longo do tempo.

O propósito é transcendente e comove diretamente a essênciaO propósito é transcendente e comove diretamente a essência
das pessoas, por isso, pode ser que você demore para perceber os 
resultados em cada um deles, mas um dia você verá os resultados 
no comportamento, no modo de agir, na opinião e na vida dos 
seus adolescentes. A verdade é que nunca conheceremos todos
os resultados que o seu evento gerou na vida dos adolescentes.

Como podemos nós, tão limitados, tentar compreender os Como podemos nós, tão limitados, tentar compreender os 
movimentos espirituais na vida dos adolescentes?
Por enquanto é impossível, mas quando encontrarmos nossos 
filhos espirituais no Céu, será reconfortante ver que os
resultados foram maravilhosos!
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O evento não é só um momento, é uma oportunidade que você tem 
de proporcionar aos seus adolescentes um encontro com Deus.
Há muito trabalho no momento de planejar e executar um 
programa, mas os resultados superam qualquer preocupação ou 
estresse durante os preparativos.

Nem sempre um evento funcionará da forma esperada, mas não Nem sempre um evento funcionará da forma esperada, mas não 
desistir fará com que o líder do Ministério do Adolescente garanta 
uma grande experiência. A oração é a ferramenta essencial para que 
tudo saia bem. Ao lidarmos com algo tão sagrado, que possamos ter 
certeza de que, embora enfrentemos uma batalha em cada 
planejamento, nosso Senhor é mais poderoso e Sua vontade sempre 
se cumpre.

Não se trata apenas de um grupo de adolescentes ou de um líder. Não se trata apenas de um grupo de adolescentes ou de um líder. 
Tenha em mente que você foi escolhido para desempenhar um 
trabalho que exige muita atenção, carinho e paciência, e que um dia 
você terá que dar conta dessas vidas, que hoje estão colocadas em 
suas mãos, diante do Senhor. Não permita que o MA seja apenas a 
Escola Sabatina! 
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