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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.
Cada roteiro pretende sugerir um método de estudo dos primeiros capítulos do livro Os Ungidos, que serão desenvolvidas ao longo de um trimestre.
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 membros da direção em lembrar e incentivar os participantes que dividam suas experiências
sobre o desafio semanal no grupo.
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 levantarse 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.
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Nos momentos sociais, invista tempo em fazer amizade com os adolescentes. Coma e
brinque com eles!
Divida 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 individual 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 recepção 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 compartilharem:
(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 pergunta, 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 DESAFIO DIRECT (vivendo e compartilhando o aprendizado - 5 min.)
O Desafio Direct deve aplicar de modo prático ao longo da semana o que foi apreendido na
reunião. Cada desafio deve ser lembrado e incentivado pelo professor ao longo da semana
através do grupo de WhatsApp do PG.

O desafio lançado finaliza a reunião através de uma oração em grupo, de preferência com
o grupo abraçado em roda ou de mãos dadas.
#7 SOCIAL
Elabore um momento social final, no qual os adolescentes possam interagir e conversar
informalmente, enquanto comem algo, como: pipoca, pão de queijo, um sanduiche...
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.

Stephan Max
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Encontro 1 (28/12 a 04/01)
#1 COVERS (momento de recepção e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)

#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)

Teatro dos “Influencers”:

Convide um menino e uma menina que sejam os influencers digitais da galera. Cada um terá 1 minuto para

imitar um youtuber pedindo seguidores. O que melhor influenciar vence e pode ganhar uma faixa escrita
“Influencer 2019”.

(Se quiser, comece mostrando fotos em uma tela de algumas das grandes personalidades da internet, com
dados de quantos seguidores possuem).

Assim como em nossos dias, Moisés foi o grande influencer de sua época (na verdade, 3.500 anos depois
ele continua influenciando!). Com mais de 2 milhões de seguidores Israelitas, ele foi escolhido e treinado por

Deus para tirar seu povo da escravidão do pecado e levá-los a liberdade em Deus. O livro de Deuteronômio é o registro do último post, sua última mensagem após 40 longos anos de carreira (resuma e introduza
brevemente a história da lição da semana).

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

Dois grupos - uma pergunta de aplicação prática para cada grupo + o livro Os Ungidos em mãos:

1 - De que modo somos “uma bênção” quando abençoamos outras pessoas? Como na prática nos tornamos
uma bênção? (primeiro parágrafo p.8)

2 - “Ungido” é todo aquele, que apesar de suas limitações, é escolhido por Deus para algo grande. O que
isto nos ensina? Por que também podemos dizer que somos “os ungidos”? (penúltimo parágrafo p.10)

Cada grupo tem de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta.
Depois do tempo estipulado, representantes do grupo expõe a todos o que refletiram.
#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)

“...Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas...” - Deuteronômio 30:19

Todos nós de certo modo somos influencers, pois temos amigos, parentes e colegas que nos observam e
escutam, além de todos nós possuirmos os mais variados talentos. Como você usa sua influência? Para o

bem ou para o mal? Moisés influenciou e influencia milhões de pessoas para o Reino de Deus até hoje. Não

seria demais se cada um de nós influenciasse pelo menos um amigo ou alguém que precise de amigos, para
estar mais próximo de Deus e do nosso grupo?

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

“O desafio da semana é tirar e enviar no grupo do WhatsApp uma selfie com um amigo ou conhecido que
você quer muito que participe do PG! Todos do grupo podem orar pelos amigos uns dos outros. E o convite
deve ser feito a ele para a próxima reunião!”

Termine com uma oração em grupo, em que cada um fale em voz alta o nome do amigo que deseja influenciar
para Deus.

#7 SOCIAL
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Encontro 2 (04 a 11/01)
#1 COVERS (momento de recepção e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)

#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)

Sonhar algo incomum, quem nunca sonhou?

Comece contando algum sonho engraçado ou interessante que você já teve. Incentive os alunos a partilhar
o mesmo entre trios, por uns 5 minutos.

Use a dinâmica para brevemente introduzir o tema do sonho dado por Deus a Salomão que mudou sua vida
para sempre. Com a ajuda dos alunos, repasse a história em poucos minutos.
#4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)

Dois grupos - uma pergunta de aplicação prática para cada grupo + o livro Os Ungidos em mãos:

1 - O que é sabedoria? Por que ela é tão importante? Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? (p.11
segundo parágrafo)

2 - A grandeza de Salomão estava justamente no fato de que ele conhecia suas limitações. Quão importante
é reconhecermos que precisamos de ajuda quanto aos desafios de nossa vida? (p.12 segunda coluna

Cada grupo tem de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta.
Depois do tempo estipulado, representantes do grupo expõe a todos o que refletiram.
#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)

Sobre 1Reis 3.5-14 (cada verso pode ser lido por um aluno diferente) Ellen White diz no livro Os Ungidos
que “Salomão nunca foi tão rico ou tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: Não

passo de uma criança, não sei como conduzir-me”. Salomão só foi grande porque sabia que era pequeno,

que tinha muito que aprender. Ele não acordou e já estava sábio, ele a buscou, se capacitou (Provérbios 2).
A oração de Salomão por sabedoria deve ser nossa também.

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

O desafio da semana é que você ore por sabedoria todas as manhãs. E descubra um dom ou algum hábito que
te capacite a ser alguém mais útil no serviço de Deus e do próximo.

Antes de encerrar a reunião, dê um minuto aos alunos para que peçam sabedoria a Deus e pensem em seu
dom ou hábito que deseja usar para o Senhor. Termine com uma oração em grupo.
#7 SOCIAL

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Encontro 3 (11 a 18/01)
#1 COVERS (momento de recepção e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)

#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)

“O prédio dos sonhos em 1 minuto”

Escolha 3 pessoas que saibam ou gostem de desenhar. Dê a cada uma um papel grande e canetinhas coloridas.

Dê a eles 1 minuto para usar a imaginação para inventar e desenhar um prédio especial apenas para a galera do
PG. Ao final do tempo, permita que cada um revele seu desenho aos outros e explique sua arte. O artista mais
votado pelo grupo vence (se possível leve um pequeno brinde).

Use a dinâmica para brevemente lembrar-lhes que Davi, e posteriormente seu filho Salomão que sonharam

por décadas por um templo digno para o Deus de Israel. Resuma brevemente a história de seu planejamento, construção e inauguração.

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

Dois grupos - uma pergunta de aplicação prática para cada grupo + o livro Os Ungidos em mãos:

1 - Salomão construiu um templo ao Senhor antes de construir um palácio para si mesmo. Por que muitas
vezes é tão difícil colocarmos Deus em primeiro lugar? (p.15 último parágrafo)

2 -A época em que Israel fez da presença de Deus sua prioridade também foi seu período de maior glória.
De que modo prático podemos imitá-los? (p.19 terceiro parágrafo)

Cada grupo tem de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta.
Depois do tempo estipulado, representantes do grupo expõe a todos o que refletiram.
#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)

Leia 1 Reis 8:27. Salomão reconheceu a infinidade de Deus, que mesmo assim “se diminui” a ponto de habitar entre nós, de se importar com nossos problemas familiares, escolares e sentimentais. Salomão sabia
que de nada adiantaria um templo revestido de ouro e do tamanho do mundo, se Deus não habitasse dentro
dele, fosse seu melhor amigo. O mesmo vale para nós.

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

Não precisamos construir um templo gigantesco para que Deus nos note, mas é apropriado termos lugar especial para Ele em nossa vida e rotina. Podemos desenvolver hábitos de oração, de leitura da Palavra, etc. No

decorrer desta semana, o desafio é escolher um lugar que passará a tornar-se nosso “lugar secreto” com Deus
para a comunhão diária. Estabeleça este lugar, arrume-o de forma especial e conte sua experiência a seus
amigos do PG testemunhando sobre sua alegria na vida de comunhão com Jesus.

Dê um minuto em silêncio para que os alunos orem desejando tornar-se mais íntimos de Jesus. Faça a oração
final agradecendo por termos um Deus sempre presente.
#7 SOCIAL

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Encontro 4 (18 a 25/01)
#1 COVERS (momento de recepção e louvor - 10 min.)
#2 STORIES (revisão da semana - 5 min.)

#3 MEMES (dinâmica de introdução - 5 min.)

“Cadeira do jugo desigual”

Chame um rapaz e uma garota. Coloque o rapaz de pé em cima de uma cadeira. O garoto deve, com uma mão,
tentar puxar a garota para cima da cadeira (o que é muito difícil). Depois, também com apenas uma mão, a garota
deve tentar puxá-lo para baixo (o que geralmente é muito mais fácil).

Esta dinâmica exemplifica perfeitamente o relacionamento de Salomão com mulheres que não possuíam seus

princípios. Assim como no exemplo, quando uma das pessoas de um relacionamento não possui princípios cristãos, o risco do cristão ceder seus valores é muito maior do que o contrário. (Reflita sobre a história de Salomão

e o capítulo estudado na semana). Quando homens ou mulheres deixam de depender de Deus, eles podem se

distrair e serem influenciados por coisas que vão afetar sua espiritualidade, sem que notem o que está havendo.
#4 BIO (debate/aplicações práticas - 20 min.)

Dois grupos - uma pergunta de aplicação prática para cada grupo + o livro Os Ungidos em mãos:

1 - Salomão teve mil mulheres e começou a usar suas riquezas para o próprio bem. Que inversão maluca de
valores! Qual o perigo de usarmos as pessoas e amarmos as coisas? (p. 21 segunda coluna)

2 - Salomão não foi desviado por seus amigos, mas sim por suas mulheres. Por que é tão importante que
um namorado ou namorada tenha os mesmos princípios cristãos? (p.23)

Cada grupo tem de 5-10 minutos para argumentar, pesquisar, refletir e elaborar uma resposta.
Depois do tempo estipulado, representantes do grupo expõe a todos o que refletiram.
#5 FEED (aplicação bíblica - 5 min.)

Leia Amós 3:3. Os ensinamentos de Deus são muito mais que regras - são princípios. O verso que lemos

nos lembra que um casal, pra dar certo, deve caminhar na mesma direção, ou seja, ter os mesmos objetivos
a partir dos mesmos princípios. Não há ninguém que deseje mais nossa felicidade em nossos relacionamentos do que Deus, e é por isso mesmo que ele nos aconselha a encontrar, na hora certa, um par que nos
aproxime mais e mais de Deus.

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

O desafio desta semana é compartilhar no Grupo do WhatsApp do PG uma música, filme, livro, ou algo assim,
que fale de bons relacionamentos, de acordo com a vontade de Deus.

Dê um minuto de silêncio para que os alunos orem por sabedoria ao escolher a pessoa com quem querem
partilhar a vida. Faça a oração final.
#7 SOCIAL

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

