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QUERIDO PROFESSOR,

Este projeto do PG digital é uma ferramenta para facilitar a integração dos adolescentes 
com a profundidade dos temas bíblicos, da Lição da Escola Sabatina e Espírito de Profecia. 
Neste trimestre estudaremos do capítulo 46 ao 60 do livro Os Ungidos.

Alguns pequenos detalhes que farão a diferença:

É fundamental que o PG possua um meio de comunicação oficial. Pode ser um grupo de 
WhatsApp ou qualquer outro meio digital, onde sejam compartilhados anúncios, orações 
e missões semanais. É importante que o grupo possua um secretário oficial que anote, 
repasse e incentive que todos orem pelos pedidos do grupo, compartilhem testemunhos e 
agradeçam as respostas dos pedidos. O secretário também deve ter apoio dos outros mem-
bros da direção em lembrar e incentivar os participantes que dividam suas experiências 
sobre o desafio semanal.

Crie uma identidade para seu PG, como um nome, escudo e cores oficiais.

Organize os assentos em forma circular ou em forma de “U”. O professor pode até levantar-
se quando for necessário, mas o ato de sentar-se ao lado deles passa uma mensagem de 
igualdade.

Tratando-se de um evento informal, evite vestir gravata ou outras roupas que passem a 
impressão de demasiada formalidade.

Adote um vocabulário mais natural e informal. É um papo entre amigos, não uma palestra 
ou um sermão. Ao mesmo tempo não force um vocabulário que você não possui.

Não se sobrecarregue. Reúna colaboradores para ajudar nas diferentes tarefas, como nas 
músicas, momentos de oração, preparo dos lanches e limpeza. Descentralize o trabalho!

O que seus adolescentes assistem? O que escutam, vestem e jogam? A quem eles 
admiram? Quais são os memes do momento? Conheça seu público.

Os momentos sociais, com o intuito de que os participantes se conheçam melhor e 
lanchem juntos, são tão importantes quanto as outras partes da reunião. Jesus usava muito 
este método. Seria interessante que a cada primeira semana do mês houvesse um pequeno 
bolo com velas para parabenizar os aniversariantes de cada mês.

Nos momentos sociais, invista tempo em fazer amizade com os adolescentes.  Divida 
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sua equipe de modo que cada membro da direção seja responsável por um certo número 
de adolescentes, orando e mantendo contato com eles ao longo da semana. O contato in-
dividual faz toda a diferença.

Façam registros de seus encontros! Alguém da equipe deve ser responsável por tirar e 
divulgar fotos e pequenos vídeos no Grupo do WhatsApp, além de alimentar o status do 
WhatsApp e/ou stories do Instagram. Vocês também podem criar a tradição de tirar uma 
foto ou selfie do grupo ao final de cada reunião.

Os diferentes quadros do PG foram nomeados com referência a diferentes ferramentas 
do Instagram, a principal rede social utilizada por adolescentes. Conheça um pouco mais 
de cada uma delas e o tempo sugestivo:

     #1COVERS (momento de encontro e louvor - 10 min.)

Dedique o início da programação para apresentar os novos amigos que visitam o grupo 
e louvar com uma ou duas músicas. Repita algumas com mais frequência, de modo que 
elas formem parte da identidade do PG. Dê preferência para eles tocarem as músicas sem 
auxílio de playback, incentivando que os adolescentes participem com seus instrumentos 
musicais. Envolva todos no louvor. 

     #2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)

Com o grupo em círculo, ou em forma de “U”, ou em trios, incentive os adolescentes a  com-
partilharem:

(1) Como foi sua semana;

(2) O que aprendeu estudando a Bíblia no decorrer da semana;

(3) Como foi realizar o #DesafioDirect da semana (que será explicado na sessão #6)

(4) Pedidos e agradecimentos.

Uma pessoa deve ficar encarregada de anotar no celular os pedidos de oração e repassar no 
grupo de WhatsApp do PG, incentivando ao longo da semana que todos orem, além de pedir 
feedbacks sobre os assuntos que foram pedidos.

Antes de começar a dinâmica alguém ora por todos os pedidos e agradecimentos, bem 
como pelo estudo da Bíblia que será feito.
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     #3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)

As dinâmicas são ferramentas para ensinar, descontrair e introduzir o tema da semana. É 
válido que a direção possua um estoque de pequenas lembranças para seus participantes.

     #4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)

O estudo se desdobra depois de uma breve recapitulação da história da semana, seguida 
pela subdivisão do grupo em duas equipes menores, cada um com um líder. Cada grupo deve 
possuir no mínimo um exemplar do livro Os Ungidos. O professor deve entregar em um papel 
uma pergunta de discussão para cada grupo. 
Cada grupo terá de 5-10 minutos para discutir respostas e argumentações para a pergunta. O 
mediador deve auxiliar o grupo no tema e incentivá-los a comparar a pergunta com o trecho 
do livro, refletir, participar e compreender a importância do tema. Depois do tempo estipulado, 
representantes do grupo, assentados mesmo, expõe a todos o que refletiram sobre a per-
gunta, sendo mediados pelo professor, que deve progressivamente gerar novas perguntas, 
explorar diferentes pontos da discussão, dialogar e provocar outros a participar.

     #5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)

A sessão Feed é uma curta reflexão/conclusão do assunto à luz da Bíblia. Esse momento 
deve ser realizado pelo professor, sem quebrar o fluxo da sessão anterior.

     #6 CHALLENGE (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.) 

O Challenge é um desafio semanal onde se aplica o que foi apreendido na última reunião. 
Cada desafio deve ser lembrado e incentivado pelo professor ao longo da semana através 
do grupo de WhatsApp do PG. Após o desafio lançado se finaliza a reunião com uma oração.

     #7 SOCIAL

Elabore um momento social final, no qual os adolescentes possam interagir e conversar 
informalmente, enquanto comem algo, como: pipoca, um sanduiche, salada de frutas...
Parabéns por oferecer seu tempo e talentos em amor aos adolescentes. Lembre-se da 
frase de Ellen White no livro Serviço Cristão: É quando esquecemos de nós mesmos que 
fazemos coisas que jamais serão esquecidas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Amigos, em tempo de Coronavírus, sugerimos 
adaptação do Encontro semanal do PG com seus pais ou em forma virtual, como 
Live, Vídeo Conferência, sala de bate-papo, ou algo do gênero, ok? 
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O último momento de confraternização também é valioso! Uma proposta é fazerem 
um lanche on-line. Nunca fizeram? Então experimentem!!! É top! Cada um prepara o 
seu em casa, serve a mesa, e enquanto come, papeia e troca receitas, se quiser. 

Esse momento de conversa é muito importante para integrar os amigos visitantes, 
inclusive. Atenção, não deixem ninguém de fora (excluído) do assunto.

Não percam esses momentos com Deus e com os amigos, mas protejam-se de modo 
on-line.

Stephan Max
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     Encontro 6 (01 - 07.11.20)

#1 COVERS (momento de encontro e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)
“Cumprindo a profecia”
Nesta dinâmica, todos participam e todos precisam estar muito atentos, pois é um jogo de percepção. O 
líder traz uma profecia em um papel dobrado, e nesse papel estará escrita uma característica que só alguns 
terão, como por exemplo “ALGUÉM VIRÁ DE ÓCULOS”. Apenas o líder sabe qual é a profecia e deve estar 
vestido de acordo com a profecia, ou seja, de óculos (pode ser outra característica, como uma cor de roupa 
comum). O líder começa segurando o papel e dizendo “meu nome é … e eu cumpro a profecia!”. Logo após 
todos no grupo devem segurar o papel, um de cada vez, podendo escolher se diz que cumpre ou que não 
cumpre a profecia (lembrando que só cumpre a profecia quem está com a roupa com a característica predita 
no papel). Se alguém por exemplo, diz “meu nome é … e eu não cumpro a profecia!” mas estiver de óculos, o 
líder dirá “errado, você a cumpre!”, mas se a mesma pessoa houvesse dito que não cumpre a profecia o líder 
diria “é verdade, você não a cumpre”. O intuito é que progressivamente as pessoas entendam o padrão por 
trás da profecia, ou seja, que apenas as pessoas no grupo que estejam com óculos, por exemplo, cumprem 
a profecia. Continue fazendo novas rodadas de afirmações até que as pessoas entendam o padrão e não 
errem mais se cumprem ou não a profecia. Ao final, abra o papel e leia o que está escrito.
Use a analogia para exemplificar a inteligência de Esdras, que era atento ao cumprimento de cada profecia 
(como diz a página 200). Resuma juntamente com eles o capítulo 50 do livro Os Ungidos.
#4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)
Duas perguntas de aplicação prática para discussão + livro Os Ungidos em mãos:
1 - Esdras confiava tanto na Palavra de Deus que convenceu as pessoas ao seu redor a participarem do 

cumprimento da profecia de sua época (veja o primeiro parágrafo da segunda coluna da p. 261). O que 
torna uma fé “contagiosa”?

2 - O povo de Israel estava cometendo os mesmos nefastos erros que levaram seus pais à ruína (Consultar 
p. 265). De que modo pode parecer mais cômodo repetir erros dos outros, como se não tivéssemos re-
sponsabilidades sobre nossos atos?

Esse momento deve durar de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta. 
ENRIQUEÇA O DEBATE: 
A - Esdras foi um visionário. Ele viu o cumprimento dos planos de Deus, apesar das circunstâncias.
B - Devemos entender que ninguém é obrigado a pecar. Erros de outras pessoas não deveriam nos fazer 
sentir mais à vontade para o mesmo.
#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)
Leia Provérbios 4:23
Reflita sobre o povo lembrando de construir o templo, mas esquecendo de cuidar na edificação do próprio 
caráter. Aplique para nossa vida.
#6 CHALLENGE (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.) 
O Challenge é um desafio semanal que aplica ao longo da semana o que foi aprendido na última reunião. 
Cada desafio deve ser lembrado e incentivado pelo professor ao longo da semana através do grupo de 
WhatsApp do PG.
“O desafio é dedicar esta semana a orar por uma pessoa afastada de Deus. Pode ser um amigo, parente ou 
conhecido. Divulgue a foto dela no Grupo do PG para que todos orem também uns pelos amigos dos outros”.
Ore para que Deus reforme nosso coração e nos use para reformar o de outros também.
#7 SOCIAL
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     Encontro 7 (08 - 14.11.20)

#1 COVERS (momento de encontro e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)
“O Herói”
Escolha três pessoas que não costumam participar das dinâmicas. No mesmo lugar onde elas estão, abra 
o momento para que elas contem quem é seu herói da vida real, alguém com o qual eles se espelham 
e admiram. Permita-os que digam quem eles escolheram e o porquê. Depois, faça outra rodada com as 
mesmas pessoas, perguntando se as pessoas a quem eles admiram tiveram uma vida fácil ou superaram 
dificuldades. O mais provável é que eles admirem a pessoa justamente porque teve uma vida de superação 
de dificuldades.
Reflita em como Neemias nunca teria sido o homem que marcou para sempre a história de Israel e do mun-
do, se tivesse permanecido em sua zona de conforto. Resuma juntamente com os alunos o capítulo 52 do 
livro Os Ungidos.

#4 BIO (aula- 20 min.)
Duas perguntas de aplicação prática para discussão + livro Os Ungidos em mãos:
1 - Neemias era um homem bem-sucedido em uma situação confortável. Ele realmente tinha motivos de 

para ficar triste? O que sua preocupação revela sobre seu caráter e o que temos a aprender sobre ele? 
(Consulte p. 269).

2 - O mesmo Neemias que chorou foi o que orou e agiu. Por que estes dois elementos unidos são impor-
tantes? (Consultar primeira coluna da p. 271)

Esse momento deve durar de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta. 
ENRIQUEÇA O DEBATE: 
A - Faça-os pensar sobre a importância de ter um propósito além do status e estabilidade financeira.
B - Mostre como Deus não faz nada por nós que Ele já nos tenha dado poder para fazer.

#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)
Leia João 20:21
Assim como Jesus viveu em prol dos outros, e assim como Neemias renunciou seu conforto para salvar a 
outros, somos convocados a descobrir o quão fantástico é servir e trazer a luz que temos a outros.

#6 CHALLENGE (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.) 
“O desafio da semana é mandar uma mensagem agora mesmo para seu apadrinhado por quem você orou a 
semana inteira. Fale de seu propósito de oração e diga o que sente por ele. Mostre-se disponível para ajudá-lo 
e ouvi-lo em qualquer ocasião. Divida no decorrer da semana com seus amigos do PG a reação daquele por 
quem você orou”.
Ore para que saiamos da zona de conforto.

#7 SOCIAL
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     Encontro 8 (15 - 21.11.20)

#1 COVERS (momento de encontro e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)
“Bancando o cético”
Nesta dinâmica o líder se faz de cético, ou seja, fingirá que não acredita na guarda do sábado. Dois voluntários 
que sejam adventistas desde criança vêm à frente. O cético lhes fará várias perguntas sobre o sábado, e eles 
terão que responder aos questionamentos usando apenas a Bíblia e sua própria memória. A ideia é ser uma 
espécie de simulação de debate a fim de que se perceba a importância do preparo e de termos condições para 
argumentar a favor da nossa fé. 
Utilize a dinâmica para exemplificar o preparo exigido por Neemias e seu povo enquanto reerguiam Jerusalém, 
de acordo com o capítulo 53 do livro Os Ungidos.

#4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)
Duas perguntas de aplicação prática para discussão + livro Os Ungidos em mãos:
1 - Neemias inspirou seu povo. Que danos pessoas pessimistas podem trazer a nós quando queremos fazer 

algo ousado para Deus ou simplesmente ser uma pessoa melhor? (veja a segunda coluna da p. 273).
2 - Neemias armou seus construtores contra os ataques dos inimigos (veja na segunda coluna p. 273). De 

que maneira nosso PG faz a mesma coisa conosco?
Esse momento deve durar de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta. 
ENRIQUEÇA O DEBATE: 
A - “O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê oportunidade em cada dificuldade” 
(Winston Churchill).
B - O intuito de Neemias não era atacar o povo, mas ensiná-los a se defender quando fosse preciso. A igreja 
nos proporciona o mesmo princípio.

#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)
Leia Romanos 8:31
Todas as circunstâncias estavam contra Neemias e seu povo. Mas Neemias sabia que já era vencedor se 
estivesse com Deus. Podemos ter a mesma certeza.

#6 CHALLENGE (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.) 
O Challenge é um desafio semanal que aplica ao longo da semana o que foi aprendido na última reunião. Cada 
desafio deve ser lembrado e incentivado pelo professor ao longo da semana através do grupo de WhatsApp 
do PG.
“O desafio da semana é fazer uma lista de pelo menos 2 livros que ensinem sobre doutrinas e uma Bíblia de 
Estudo que cada um possa fazer planos de adquirir. O intuito é que ao longo da semana todos entrem em sites 
como o da Casa Publicadora Brasileira e façam planos de investir em conhecimento. Divida prints dos livros 
que deseja no grupo do WhatsApp do PG.”
Ore para que o PG continue forte e que cada um esteja preparado para defender sua fé.
#7 SOCIAL
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     Encontro 9 (22 - 28.11.20)

#1 COVERS (momento de encontro e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)
“Mímica das Necessidades”
Divida o grupo em dois e traga à frente um voluntário de cada. Cada um terá, no máximo, um minuto para fazer 
quatro mímicas para seu grupo enquanto alguém cronometra. O que conseguir fazer seu grupo acertar mais 
mimicas, em menos tempo, vence.
Grupo 1: Alimentar / Visitar orfanato / Doar roupas / Lavar louças.
Grupo 2: Doar cobertor / Abraçar / Cantar em praça / Visitar asilo.
Aproveite a dinâmica para lembrar a situação de Judá nos tempos de Neemias, resumindo juntamente com eles 
aspectos do capítulo 54 e 55 do livro Os Ungidos.

#4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)
Duas perguntas de aplicação prática para discussão + livro Os Ungidos em mãos:
1 - Neemias teve que abrir os olhos das pessoas mais abastadas, fazendo-os enxergarem que tinham o 

dever de ajudar os mais necessitados. Onde está a importância de compreender que sempre podemos 
fazer alguma coisa por alguém em pior condição? (olhe na segunda coluna da p. 277).

2 - Quando não podiam mais usar a força física contra Judá, seus inimigos usaram mentiras e fofocas contra 
eles (veja a segunda coluna p. 280). Como a mesma coisa pode acontecer em nosso meio?

Esse momento deve durar de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta.
ENRIQUEÇA O DEBATE:
A - Conduza a conversa de maneira que se compreenda que nossa idade não limita nossa capacidade de 
servir a outras pessoas.
B - Conte exemplos de como mexericos e intrigas podem destruir amizades e dividir uma igreja.

#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)
Leia Neemias 6:2 e 3
Reflita sobre como as prioridades de Neemias salvaram seu povo, bem como a ele mesmo. Reflita sobre 
colocarmos a Deus e o próximo como prioridade.

#6 CHALLENGE (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.) 
“O desafio da semana é que todos nos unamos para ajudar uma família carente. Cada um deve ajudar com 
uma quantidade X de alimentos não perecíveis e roupas. Organizem-se através do grupo do PG para realizar 
a doação no sábado seguinte.”
Ore para que Deus abra nossos olhos para a maldade deste mundo e nos use como instrumento para 
fazer a diferença.

#7 SOCIAL


