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Q
uando você escolheu sua 
profissão, você pensou que por 
meio dela estaria cumprindo 

um dos seus propósitos de vida 
mais relevantes aqui na Terra? 
Para cada atribuição ou função 
que desempenhamos, temos um 
propósito definido.

 Esses dias estive pensando nas 
profissões que são valiosas para 
servir e salvar. E ao meditar em um 
texto bíblico, encontrei um propósito 
para além de qualquer ocupação 
profissional. Pense agora comigo sobre 
a missão de uma vida. Richard Bach 
diz que uma boa prova para saber se a 
sua missão já acabou é a comprovação 
de que você está vivo. Se você está 
respirando, é porque ainda não acabou. 
Todos temos uma missão a cumprir.

 O texto bíblico que me chamou a 
atenção foi Atos 16:16-34, em que é 
relatada a história de Paulo e Silas 
e a conversão do carcereiro. Talvez 
você esteja se perguntando o que 
essa história tem a ver com a missão 
de professor(a) da Escola Sabatina. 
Preste atenção!

 Paulo e Silas estavam cumprindo 
o propósito de Deus ao falar de Seu 
amor. Estavam indo a uma reunião 
de oração quando se encontraram 
com uma jovem possuída. Ao 
ordenarem que o espírito saísse dela, 
foram condenados à prisão. Essa 
história é bem conhecida. Mas o que 
me fez refletir foi o resultado, que 
explico abaixo.

 Para que a missão do Senhor 
se cumpra, os métodos e lugares 
não precisam ser apenas os 

que imaginamos. Na ocasião, 
Paulo e Silas cantaram, oraram e 
testemunharam de maneira prática 
no interior da prisão, à meia-noite. E 
entre os versículos 30 e 33, a Bíblia 
relata a conversão do carcereiro e de 
toda sua família.

 O Comentário Bíblico Adventista 
(série Logos), Atos a Efésios, na 
página 350, apresenta a certeza da 
resposta, cheia de confiança, que 
Paulo e Silas deram. “O apóstolo 
e seu companheiro sabiam que 
a fórmula era verdadeira. Eles 
desfrutaram a salvação por meio da 
crença no Senhor Jesus e estavam 
aptos a garantir a outro pecador que 
ele também poderia encontrar a 
redenção por meio da fé”.

 A missão se cumpre em nós desta 
mesma forma! Quando nosso ser está 
cheio de certeza, não perdemos tempo. 
Ainda na página 350 do Comentário 
Bíblico Adventista (série Logos), Atos 
a Efésios lemos que “Entre a meia 
noite até o amanhecer, a prisão fora 
abalada, os prisioneiros foram libertos, 
a pergunta vital fora feita, a resposta 
dada, a conversão aconteceu e o 
batismo veio em seguida.”

 Quando a convicção e o amor por 
Jesus forem como os destes seus 
seguidores, inclusive nos lugares 
mais desafiadores, o propósito e a 
missão da vida se cumprirão.

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, diretora 
do Ministério da Criança e do Ministério do 
Adolescente, Divisão Sul-Americana.

COMUNHÃO E MISSÃO

Propósito
INSPIRAÇÃO

“amigos” que com as suas paixões 
loucas nublaram minha ilusão. Parecia 
que tinham me amarrado bem forte 
com as minhas necessidades e aos 
meus impulsos débeis para me sentir 
melhor, e que assim me jogaram com 
violência em um canto.

 Preciso de luz e preciso de 
liberdade.

 Existem tantas coisas incríveis 
que acontecem na vida! E pensar 
que justamente ele, meu ex amigo 
e grande conselheiro, queria 
compartilhar a vida comigo, era 
como imaginar ir à lua e voltar. Algo 
de outro mundo! Mas aceitei porque 
não tinha nada a perder, e talvez sim, 
tivesse muito a ganhar. Só que, nem o 
seu amor, nem os três filhos que tive, 
nem a comunidade de fé na qual eu 
poderia me apegar foram suficientes 
para mim. Eu queria algo mais: queria 
desfrutar da vida sem limites, sem 
tempo e sem reflexão. Era o momento 
de viver com intensidade a minha 
juventude, de tomar minhas próprias 
decisões e seguir minhas razões 
ilógicas. Tentei esquecer aquelas vezes 
nas quais ele me chamava uma e 
outra vez, e como negligenciei seus 
apelos para voltar para casa. Também 

os olhares 
tristes 
dos meus 
filhos ao 

saber que 
eu ia embora 

novamente. 
Nem suas 

lágrimas, nem 
suas súplicas infantis, nem suas mãos 
puxando a minha saia amoleceram o 
meu “coração de mãe”. Hoje, as risadas 
que ressoam em minha memória 
não são as deles, mas daqueles 
personagens que se aproveitaram da 
minha inexperiência, ingenuidade e 
pobreza, privada de luz e de liberdade.

 E então, quando mais me afundava 
em meu arrependimento, um pequeno 
raio de esperança atravessou a 
minha alma. Não foi o toque delicado 
em meu ombro, nem o seu gesto 
carinhoso tirando o meu grosso 
cabelo dos meus olhos. Foram os seus 
braços que me ajudaram a ficar em pé 
mais uma vez, dando-me restauração 
e salvação completa. A sua presença 
desfez as correntes da angústia e 
solidão que envolviam o meu ser.

 Deu-me um futuro para ajudar os 
outros, dando-lhes a possibilidade de 
encontrar mais que um pequeno raio 
de esperança. Porque hoje tenho luz e 
tenho liberdade em Jesus.

“Atraí-os com cordas humanas, com 
laços de amor”.

Versão livre baseada em Gomer.

VICKY DE CAVIGLIONE, diretora do MC e 
MA da União Argentina.

O
lhando para a claraboia tampada 
com teias de aranha, meus olhos 
tentavam encontrar um pequeno 

raio de luz para que não somente 
aquecesse o meu quebrantado corpo, 
mas que trouxesse um pouco de 
paz e calma aos meus pensamentos 
atribulados.

 Agachada contra a parede, no 
meio do quarto (se pode ser chamado 
assim), não conseguia explicar 
como havia chegado tão longe do 
meu lar, dos meus entes queridos, e 
principalmente, tão longe de Deus. Se 
tudo tivesse acontecido em apenas 
um dia, eu diria que foi por essa ou 
aquela situação, mas havia acontecido 
tão imperceptivelmente, que jamais 
imaginei que as pequenas decisões 
afetariam tanto a minha vida. E agora 
estava ali, sozinha, abandonada e 
sem esperanças. 

 Teria sido mais fácil se não tivesse 
elogiado o meu carisma, inteligência 
e beleza, por que de que me servem 
agora? Quando eu me olho no espelho, 
só vejo rugas, tristeza e desleixo. 
Eu me sinto desapontada com esses 

 K
im

 Ju
st

in
en

.

Raiozinho de esperança
Shutterstock.
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Imagine a seguinte situação: Você acaba de se mudar 
com sua família e decide ir com eles conhecer a igreja 
mais próxima. Depois de apresentá-los e de dar as 

boas-vindas, o primeiro ancião leva seu esposo à classe 
dos Juvenis e você à dos Adolescentes, como os novos 
professores que começarão no mesmo dia.
 Qual seria sua primeira preocupação se você tivesse 
que encarar o grupo de Adolescentes que acabou de 
conhecer? Se tivesse que resolver uma situação, como a 
que aconteceu com um líder da classe de Adolescentes, 
o melhor que você poderia fazer, sem dúvida, é uma 
apresentação dinâmica para conhecer os adolescentes, 
ganhar a confiança deles e distribuir as tarefas para o 
sábado seguinte.
 Não importa se você já está há muito tempo ou se 
acabou de começar a trabalhar com os adolescentes, sua 
principal prioridade deve ser conhecer seus Adolescentes.

Conhecer o adolescente permitirá que 
você aplique os ensinamentos à sua vida
 Como Jesus escolhia as ilustrações e expressões que 
encantavam Seus ouvintes? Cristo estudava as pessoas. 
Ele sabia como elas viviam, falavam e pensavam, e 
aplicava esse conhecimento ao relacionar-se com elas. 
Com o agricultor, Ele falou do crescimento do grão e das 
sementes. À dona de casa, Ele falou de fermento, cadeiras e 
vassouras. Com o pescador, Ele falou de redes, peixes, etc. 
Ele os encontrava no terreno que fosse comum a ambos.  
Falava com os simples com bastante simplicidade que 
“O povo ficou maravilhado... E glorificavam o Deus de 
Israel” (Mt 13:31). Conhecer os adolescentes de sua Base 
o ajudará a formar um vínculo estreito com eles. Desta 
forma, você poderá trabalhar com profundidade. Se você os 
conhece, poderá focar e direcionar as lições para que sejam 
significativas e motivá-los, guiá-los nos caminhos de Deus 
da maneira que cada um deles precisa.

Conhecer o adolescente permitirá que 
você "se coloque no lugar dele”
 O educador Arthur Whitefield Spalding menciona que 
o importante é a empatia. Ele diz: “Você precisará manter 
em seu interior uma reserva infantil. Você será feliz, se 
enquanto estiver se tornando um adulto, não matar a 
criança que leva dentro de si”. Como professor, realize o 
exercício de recordar sua própria adolescência, quando 
você tinha a mesma idade de seus Adolescentes e estava 

nas mesmas circunstâncias que eles, relembre assim, suas 
próprias reações e sentimentos. Isso te ajudará a alcançar 
uma maior empatia, que é uma capacidade muito necessária 
como professor e líder dos adolescentes. Mas como fazer 
isso? Compartilharemos a seguir algumas ideias.

Ideias práticas para conhecer melhor 
seus Adolescentes
◉ PASSE TEMPO COM OS ADOLESCENTES: Além 

das atividades espirituais (amigo secreto de oração, 
retiros espirituais, seminários, etc.), organize 
atividades sociais e recreativas, como almoços, 
piqueniques, festas temáticas, lanches especiais. 
Nessas atividades, os jovens geralmente ficam 
descontraídos e é possível observar e conhecer 
facilmente seus gostos e preferências. Aquele que 
deixar marcas indeléveis na vida de seus alunos será 
aquele que desenvolveu seu ministério além das 
quatro paredes da sala de aula.

◉ CONVERSE E PERGUNTE SOBRE DIFERENTES 
COISAS: Reserve um tempo para ter conversas 
espontâneas e também sobre temas específicos 
com seus adolescentes. Faça perguntas abertas 
para descobrir como eles pensam sobre coisas 
gerais e específicas, o que pensam sobre questões 
relacionadas à igreja, etc. Escute-os com atenção 
e interesse. Se, como professor dos Adolescentes, 
você conseguir falar a linguagem deles, saber do 
que gostam e do que não gostam, escutando-os e 
esforçando-se para compreendê-los, eles jamais se 
esquecerão de você.

◉ CRIE UM GRUPO NO WHATSAPP OU EM OUTRA 
REDE SOCIAL PARA CUMPRIMENTÁ-LOS 
DURANTE A SEMANA. Pergunte-lhes sobre suas 
atividades da semana. Pode perguntar por pedidos 
de oração que tenham mencionado no sábado na 
Base (provas escolares, desafios, saídas, pedidos 
de saúde por um familiar, etc.). Mostre interesse 
genuíno.

◉ JOGOS E DINÂMICAS PARA SE CONHECEREM 
MELHOR: Em alguns sábados, inclua diferentes jogos 
e/ou dinâmicas na hora da confraternização para 
eles se conhecerem melhor. Prepare, por exemplo, 
pequenos pedaços de papel com perguntas gerais 
sobre diferentes temas. Lembre-se de ser cuidadoso 
com as perguntas pessoais que fizer, para não expor 
nem envergonhar os adolescentes (ver seção da 

Escola Sabatina “Recepção e boas-vindas”).
 Variação: Você também pode fazer jogos virtuais 

(exemplo de dinâmica virtual: “Duas verdades, 
uma mentira”. Ver em https://www.youtube.com/
watch?v=uO9hy9XWYyM.

◉ COLETA DE DADOS: Sugerimos que você 
faça uma coleta de dados básicos para poder 
elaborar estratégias e atividades mais focadas 
nas necessidades do seu grupo de adolescentes. 
Responda a três perguntas básicas: 1) Quantos 
adolescentes sua Base possui? Isso permitirá 
verificar quantas pessoas são fixas (vêm para a 
maioria das atividades) e variáveis (às vezes estão 
presentes, às vezes não). 2) Quantos adolescentes são 
do sexo masculino e quantos são do sexo feminino?

 Isso permitirá focar nas atividades sem deixar de 

integrar a todos. 3) Qual é a idade geral do grupo? 
Dependendo da idade, algumas coisas podem mudar, 
como a forma de tratar os temas e de colocar alguns 
assuntos em prática. Por exemplo, se são mais novos, 
as atividades podem incluir competições e jogos 
mais infantis

◉ RADIOGRAFIA DE UM ADOLESCENTE 
ADVENTISTA: Este recurso é muito útil para ter um 
registro completo de seus adolescentes. À medida que 
vão chegando à Escola Sabatina, entregue a cada um 
uma planilha. Eles deverão completá-la e devolvê-
la quanto tiverem terminado. Desta forma, você 
disponibilizará as informações básicas que facilitarão 
seu trabalho (Procurar o link na página 14)

◉ TESTE DE DONS ESPIRITUAIS: Esta ferramenta 
também facilitará o conhecimento de seus 
Adolescentes e na direção de atuação da Base, pois 
identificará os possíveis dons espirituais de seus 
adolescentes. Esse teste foi publicado na Real Time 
Faith (equivalente à Lição dos Adolescentes) da 
Associação Geral. O teste é feito de forma individual, 
e cada adolescente pode responder e fazer a correção 
facilmente (Procurar o link na página 14)

  Conhecer com profundidade seus adolescentes 
fará a diferença em seu Ministério do Adolescente. 
Faça o teste!

EMILIA SILVERO DE STEGER.

ESPECIAL PARA PROFESSORES

Quão bem você conhece   seus adolescentes?
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FORMULÁRIO DE INTERESSE

IGREJA: DATA:

1. N° de adolescentes:

2. Quantidade de meninos:

3. Quantidade de meninas:

4.	 Quantos	são	fixos	(vêm	a	70%	dos	programas):

5.	 Quantos	são	variáveis	(vêm	de	40	a	60%	dos	programas):

6.	 N°	de	adolescentes	com	14	anos	ou	menos:

7.	 N°	de	adolescente	com	15	anos	ou	mais:
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Q
ue alegria poder nos encontrar 
novamente nesta série de leituras 
que serão de grande ajuda para 

sua paternidade e maternidade, 
diante de um adolescente entre 13 e 
16 anos. Essa é a etapa em que eles 
enfrentam, segundo Eric Ericsson, um 
conflito que é o da identidade versus 
a difusão da identidade. É a época em 
que estão procurando modelos para 
seguir e adotar para se encaixar no 
novo mundo que se abre diante deles. 
É a época em que os pais precisam se 
tornar os líderes e modelos de seus 
filhos, e isso não é tão fácil como 
parece, mas exige dedicação e entrega. 
Lembre-se de que seus filhos são seu 
principal projeto de vida.

 Entre as muitas necessidades que 
seus filhos têm nesta etapa está a de 
se sentirem seguros. É por isso que, 
em meio à sua explosão hormonal, 
estão mais do que dispostos a rejeitar 
ou confrontar as ideias dos pais, ao 
mesmo tempo, eles não se afastam 
tanto de seus progenitores, pois 
precisam de sua presença para saber 
que podem recorrer a eles em caso de 
necessidade.

 Nessa idade, eles sentem como se 
estivessem em um teatro atuando 
como os atores principais de um 
drama ao qual todo o mundo está 
assistindo, esperando ver o que 
fazem ou deixam de fazer. Esse 
pensamento mágico emocional faz 
com que se sintam muitas vezes 
inseguros; por isso, eles precisam 
constantemente da afirmação 
honesta e sincera de seus pais.

 Nós, pais, devemos cumprir o 
papel de amigos bem-intencionados 
e devemos ter muito cuidado com 
as palavras que usamos para poder 
animar nossos adolescentes para 
que sintam a mão amiga, carinhosa, 
disposta a ajudá-los a melhorar. 
Sempre haverá outra oportunidade 
de melhorar as habilidades e 
desempenhos.

 Como pais, precisamos ser 
coerentes e cumprir o que 
prometemos. Nossos principais 
espectadores são nossos filhos e, sem 
dúvida, eles apontam nossas faltas, 
não com ressentimento, mas com o 
desejo sincero de ver que seu modelo 
é firme e não de barro, dando maior 
sentido à paternidade. 

e subjetivamente. Parece que estão 
buscando o protagonismo que requer 
o pensamento mágico emocional que 
todos esperam em suas ações. Diante 
dessa realidade, o que podemos fazer 
é gerar cenários e ambientes para que 
os adolescentes possam se mostrar 
fazendo coisas que possam ajudar a 
comunidade e outras pessoas. Cumprir 
a missão torna-se uma grande 
oportunidade.

 É necessário que busquemos 
instâncias em que eles possam sair 
pela comunidade para plantar árvores, 
pintar paredes, ajudar órfãos, distribuir 
alimentos ou ouvir idosos.

 Nesses anos, nossos filhos 
evidenciam um egocentrismo 
psicológico e intelectual, chegando 
a emitir diversos juízos de valor, que 
podem surgir de maneira espontânea 

Esperança paterna 
para os Adolescentes
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ESPERANÇA PARA OS PAIS

 Devemos nos envolver na vida de 
nossos adolescentes com carinho e 
ternura. Que nossa voz não seja mais 
um ruído em suas vidas. Que nossos 
filhos nos vejam como amigos e não 
como juízes severos.

DRA. VICTORIA MARTINEZ T. DE 
BALABARCA; DR./PR. YVÁN BALABARCA 
CÁRDENAS.

processo de educar. Precisamos ser 
aqueles que compreendam e escutam 
as ideias de nosso filho adolescente 
e animando as motivações positivas, 
oferecendo ajuda e valorizando seus 
pontos fortes.

 Além disso, é a época em que 
precisamos dar tudo de nós para 
sermos seus principais amigos, 
a fim de orientá-los na explosão 
hormonal sexual que eles estão 
experimentando. É necessário 
estar próximo e tratar os temas de 
sua sexualidade com naturalidade, 
clareza e a seriedade de um pai e 
de uma mãe amorosos. Quando seu 
adolescente abrir o coração e lhe 
contar seus acertos e erros, não dê 
mais importância para suas quedas; 
leve-o a Jesus Cristo, para que ele 
confie em Seu perdão e deixe de lado 
as atitudes de risco.

 Nessa idade de mudanças físicas 
e bioquímicas, os adolescentes 
tendem a fugir da realidade em 
busca de diversas rotas de fuga que 
lhes permitam fantasiar, através de 
vídeos games, leituras, Internet, redes 
sociais, etc. Podemos criar espaços 
nos quais eles possam se envolver 
em projetos adolescentes saudáveis: 
Pequenos Grupos, atividades 
missionárias, corais ou Clube de 
Desbravadores.

 Nossos adolescentes também 
manifestam certo desinteresse pelo 
espiritual, deixando-se levar mais 
pelas sensações intensas do que pelas 
questões que podem lhes parecer 
espirituais e eternas. Por isso, é 
fundamental que os pais não apenas 
preguem, mas que vivam o cristianismo 
com a seguinte ideia: a vida espiritual é 
a principal parte da vida.

 É muito mais fácil ser um cidadão 
melhor e uma pessoa melhor com 
os princípios da vida cristã do que 
sem eles. É hora de apresentar-lhes 
Jesus Cristo como um líder autêntico, 
como um modelo a ser seguido, e 
isso não se faz apenas com palavras, 
mas com ações, criando um ambiente 
agradável no lar.

É hora de apresentar Jesus a eles como 
um líder autêntico, como um modelo 

a seguir, e isso não se faz apenas com 
palavras, mas com atos, gerando um 

ambiente agradável no lar.

 Tenhamos muito cuidado ao 
entrar em discussões com nosso 
adolescente, evitando principalmente 
fazê-lo em público. Cabe a nós sermos 
os adultos, e não mais crianças, no 

 Ellen White nos dá a seguinte 
ideia: “Em vosso disciplinar, não 
ponhais nem uma partícula de 
rispidez. Não imponhais aos jovens 
ordens rígidas, que por vezes os 
levam a julgar que têm de fazer, e 
farão aquilo que são ordenados a não 
fazer. Quando dais advertências ou 
repreensão aos jovens, fazei-o como 
a alguém que neles têm interesse 
especial. Que eles vejam que tendes 
o sincero desejo de que eles 
tenham um bom relatório nos 
livros do Céu” (Mente, Caráter 
e Personalidade 1, p. 284).
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Para o professor: Colocando-nos no contexto 

IGUAIS mas 
DIFERENTES
Atividades 

para abordar a 

Ideologia de 

Gênero com os 

adolescentes.

Shutterstock.

TREINAMENTO

se são homens ou mulheres. Essas 
características ou comportamentos 
específicos são chamados de 
“estereótipos”, e são construções 
sociais que podem variar de um lugar 
para outro. Por exemplo: “Os homens 
não são tão bons para estudar”; 
ou “o rosa é a cor da mulher”. Com 
isso, discuta com todo o grupo as 
seguintes perguntas:

◉ Quais características/gostos 
podem ser intercambiáveis 
entre homens e mulheres? (Ver 
quadro abaixo.)

◉ Em quais aspectos você acha 
que os homens e as mulheres 
são “iguais”?

◉ Existem características/gostos 
específicos do gênero masculino 
ou do gênero feminino, em 
qualquer lugar do mundo? Será 
que Deus criou o homem e a 
mulher com características 
específicas diferentes? Quais?

nos diferenciamos em nossa forma 
de nos vestir, de caminhar, em 
nossos gostos e em nossa forma de 
falar. Todas as nossas diferenças 
nos tornam o que somos, únicos e 
irrepetíveis, e isso nos dá um valor 
inigualável.

Atividade 1: Iguais, mas 
diferentes
 MATERIAIS: Quadro-negro ou 
papel grande, lápis ou canetões.

 DESENVOLVIMENTO: Devem ser 
desenhados dois grandes círculos 
sobrepostos. Um círculo deve ser 
denominado “homens”, o outro, 
“mulheres” e o centro, que se sobrepõe, 
deve ser denominado “ambos”. Os 
adolescentes deverão mencionar 
espontaneamente caraterísticas ou 
preferências que se esperam dos 
homens (forte, azul, carros, futebol, 
etc.) e das mulheres (cozinhar e 
limpar, rosa, vestido, emotivas, etc.).

 O professor escreverá as diferentes 
palavras mencionadas no gráfico, 
e o resultado será discutido, 
enfatizando o que se espera 
das pessoas de acordo com seu 
gênero, feminino ou masculino.

 APLICAÇÃO: Na sociedade, 
existem certas características 
e/ou comportamentos 
específicos que se esperam 
das pessoas, dependendo 

 A seguir, propomos algumas 
atividades para você fazer com sua 
Base Teen. As atividades podem 
ser realizadas em um ou dois 
encontros, dependendo do interesse 
dos participantes. Lembre-se de 
promover um clima de trabalho 
agradável e de confiança, para que 
os adolescentes possam se expressar 
com tranquilidade e aproveitar ao 
máximo as diferentes atividades.

Atividade introdutória
 MATERIAIS: Uma abóbora e uma 
cenoura.

 DESENVOLVIMENTO: Mostre a 
cenoura e a abóbora. Pergunte a eles: 
O que a abóbora tem em comum com 
a cenoura? Deixe que eles respondam 
(são vegetais, são da cor laranja, têm 
sete letras nos nomes, ambos têm 
vitamina C e betacaroteno).

 Depois, pergunte: Vocês podem 
mencionar algumas diferenças entre 
a abóbora e a cenoura? Deixa que 
respondam (têm diferentes tamanho, 
formato e sabor).

 APLICAÇÃO: As pessoas também 
têm diferenças; por exemplo, de 
idade, origem, costumes e hábitos. 
Alguns de nós nos diferenciamos 
em nossa aparência ou em nossa 
maneira de ser. Somos baixos, altos, 
com cabelos cacheados, morenos, 
extrovertidos, tímidos. Também 

3. No entanto, as Escrituras 
reconhecem que, devido 
à queda (Gn 3:6-19), o ser 
humano é afetado pelo pecado 
(Jr 17:9; Rm 3:9; 7:14-23; 8:20-
23; Gl 5:17) e necessita ser 
renovado por Deus (Rm 12:2). 
Nossas emoções, sentimentos e 
percepções não são indicadores 
totalmente confiáveis dos 
desígnios, ideais e verdades de 
Deus (Pv 14:12; 16:25).

 De acordo com as Escrituras, 
nossa identidade de gênero, 
conforme Deus a designou, é 

determinada por nosso sexo 
biológico no momento do 
nascimento (Gn 1:27; 5:1, 2; Sl 
139:13, 14; Mc 10:6)

4. O fato de alguns indivíduos de-
clararem uma identidade de gê-
nero incompatível com seu sexo 
biológico revela uma séria dico-
tomia. Esse quebrantamento ou 
angústia, percebido ou não, po-
de resultar em escolhas pecami-
nosas. A Bíblia identifica de for-
ma clara e consistente que to-
da atividade sexual fora do ca-
samento heterossexual é pecado 

(Mt 5:28, 31, 32; 1Tm 1:8-11; Hb 
13:4). Os estilos de vida sexual 
alternativos são distorções pe-
caminosas do maravilhoso dom 
divino da sexualidade (Rm 1:21-
28; 1Co 6:9, 10).

 Com tudo isso em mente, é 
importante lembrar que existem 
características comuns a ambos 
os sexos, como cores favoritas, 
passatempos, profissões, etc., que não 
contradizem o plano original de Deus. 
Mas existem características que são 
específicas de um ou do outro sexo.

 Há vários anos, e cada vez 
mais, fala-se sobre a “ideologia de 
gênero”. Essas novas tendências 
propõem que, além das diferenças 
anatômicas, não existe uma natureza 
fixa que diferencie o homem da 
mulher. Essa ideologia afirma que, 
independentemente do sexo com 
que nasce (feminino ou masculino) 
a pessoa é livre para escolher seu 
gênero mais tarde.

 Como cristãos, não aderimos 
a essas ideologias, pois elas não 

concordam com o que a Bíblia 
nos ensina. Vejamos os seguintes 
princípios bíblicos:

1. Deus criou a humanidade 
com duas pessoas que são 
respectivamente identificadas, 
do ponto de vista do gênero, 
como masculino e feminino. 
A Bíblia liga inseparavelmente 
o gênero ao sexo biológico (Gn 
1:27; 2:22-24), e não faz uma 
distinção entre os dois.

2. De uma perspectiva bíblica, 
o ser humano é uma unidade 
psicossomática (Gn 2:7; 1Ts 
5:23). Portanto, a Bíblia não 
respalda o dualismo no 
sentido da separação entre 
o corpo e a percepção da 
própria sexualidade. Por isso, 
um ser humano também 
está destinado a ser uma 
entidade sexual indivisível; e a 
identidade sexual não pode ser 
independente do corpo.



GERAÇÃOGERAÇÃO TeenTeen

ABRIL MAIO JUNHO

PROPOSTA TRIMESTRAL

11

2
º

 
T

R
I

M
E

S
T

R
E

 
D

E
 

2
0

2
2

C
H

A
V

E
 

M
E

S
T

R
A

10

foram pensados e criados por Deus. 
Leia Gênesis 1:27: “Criou Deus o 
homem à sua imagem, à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os 
criou” (NVI). Tanto os homens como 
as mulheres, com suas diferenças, são 
criações de Deus.

 Deus deseja que tanto os homens 
como as mulheres se valorizem e 
se tratem com respeito, pois fomos 
pensados e criados de maneira 
especial. Ele formou cada um de nós e 
tem um propósito especial tanto para 
os homens como para as mulheres.

Encerre o programa com uma oração 
especial.

Atividade 2: O que eu 
gosto de ser...?
 OBJETIVO: Propiciar um espaço 
em que os adolescentes possam 
pensar e identificar o que gostam e 
o que não gostam em ser mulheres 
ou homens. Reafirmar a ideia de que 
fomos pensados e criados por Deus 
como homem ou mulher.

 MATERIAIS: Papéis brancos 
grandes (cartazes) nos quais seja 
possível escrever dos dois lados; 
canetões.

 DESENVOLVIMENTO: Divida 
os jovens em dois grupos: um de 
mulheres e outros de rapazes. Cada 
grupo receberá um papel branco 
grande no qual eles deverão desenhar 
uma silhueta. As meninas desenharão 
a de uma mulher, e os rapazes, a de 
um homem.

Em seguida, cada grupo deverá pensar 
e escrever de um lado da silhueta 
frases ou palavras que surjam em 
reposta à pergunta n° 1. Do outro lado 
da silhueta (no verso), eles devem 
escrever frases ou palavras que 
surjam em resposta à pergunta n° 2.

“Porque somos criação de Deus 
realizada em Cristo Jesus para 

fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que nós as 

praticássemos” (Ef 2:10).
Sh
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◉ Incentivar as classes bíblicas 
para os adolescentes.

◉ Participar do Impacto Esperança 
com os adolescentes.

◉ Realizar a Feira de Saúde com os 
adolescentes.

◉ Motivar os Pequenos Grupos de 
adolescentes.

◉ Ter classes bíblicas.

◉ Promover o Batismo da 
Primavera.

◉ Continuar com os Pequenos 
Grupos para adolescentes.

◉ Colaborar com o planejamento 
da ECF “O mundo dos insetos”.

◉ Promover o Batismo da 
Primavera.

◉ Ter as pré-trimestrais.

Perguntas para cada grupo
 MULHERES:

1. O que eu mais gosto 
em ser mulher?

2.  O que eu não gosto 
em ser mulher?

 RAPAZES:
1.  O que eu mais gosto 

em ser homem?

2.  O que eu não gosto 
em ser homem?

 Quando ambos os 
grupos tiverem terminado, 
encoraje-os a compartilhar 
suas respostas, um por 
vez.

 Nesta atividade, é 
muito importante fazer 
uma conclusão clara e 
precisa.

 Finalize dizendo 
que, embora tanto 
para as mulheres 
quanto para os 
homens, pode haver 
coisas das quais “gostem” e 
coisas das quais “não gostem”, 
devemos lembrar sempre que 
cada um é especial, já que ambos Decoração da Base Teen

Cada trimestre apresenta uma nova oportunidade para a renovação, 

desperta a curiosidade e mantém vivo o desejo dos adolescentes de 

aprender mais do amor de Deus e Seu plano para suas vidas.

Uma ferramenta importante é a preparação do ambiente físico e 

relacional no qual se desenvolverão as atividades de sua Base Teen. 

Um ambiente bem preparado facilitará a aprendizagem, a interação e 

o conhecimento dos Adolescentes. 
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 Neste trimestre, sugerimos 
um “Safari em Angola, Malawi e 
Maiote”. Esses são os três países 
para os quais as ofertas serão 
destinadas.

Grinaldas decorativas
 Angola, Malawi e Maiote são 
países com uma grande variedade 

de fauna e flora. Junto com os 
adolescentes, prepare lindas 
grinaldas para decorar a Base.

 VARIAÇÃO: Prepare também 
silhuetas dos diferentes animais 
em tamanho grande e cole-as em 
lugares visíveis na Base.

 (Procurar o link na página 14.)

Selfi no Jeep
 Os adolescentes adoram tirar selfies 
com seus amigos. Então, sugerimos 
que você prepare uma moldura 
divertida para a selfie com motivo de 
Jeep e, assim, eles continuem curtindo 
o safari. Os adolescentes podem tirar 
as fotos sozinhos ou com seus amigos 
ao chegarem à Base no sábado de 
manhã.

 Além disso, você pode 
disponibilizar roupas e elementos 
de safari, para que os adolescentes 
possam usar para as fotos: 
câmeras fotográficas, binóculos ou 
luneta, chapéu tipo safari, etc. Os 
adolescentes vão amar!

ORGANIZANDO A CLASSE



Escreva o versículo de maneira ordenada. Escreva o versículo de maneira ordenada.

Como diria este versículo? Na linguagem 
atual ou adolescente?

Escreva uma palavra que defina uma 
característica que admiras em Deus?

Como diria este versículo? Na linguagem 
atual ou adolescente?

Escreva uma palavra que defina uma 
característica que admiras em Deus?
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PARTES DO PROGRAMA  GTEEN
“AGRUPADOS” —Recepção e boas-vindas
 Em alguns sábados, inclua no momento da 
confraternização diferentes brincadeiras/dinâmicas para 
eles se conhecerem melhor. Essas atividades favorecerão a 
integração e permitirão conhecê-los melhor. Os adolescentes 
vão querer chegar no horário para não perder nada.

9:20 “CELEBRAÇÃO” —Momentos de 
louvor

 As músicas são importantes em minha Base Teen? Por 
que e para que cantar? Em seu livro La voz: Su educación 
y uso correcto, páginas 368 e 369, Ellen White nos ajuda a 
responder a essa pergunta. Ela afirma que:

◉ A música e o canto, quando bem empregados, têm 
como objetivo elevar os pensamentos em direção a 
temas mais nobres e inspirar e elevar a alma.

Neste semestre, sugerimos que os adolescentes preparem 
vídeos com as letras de suas canções favoritas da 
Base, utilizando de fundo fotos das atividades e 
programas que foram realizados. Esse recurso poderia 
ajudar a estimular o canto e, além disso, eles se 
divertirão ao fazer os vídeos com fotos.
1. Identifique quem eles querem que faça e edite os 

vídeos.
2. Escolham juntos as músicas favoritas da Base.
3. Faça uma compilação de todas as fotos das 

atividades e dos integrantes da Base.
4. Atribua a dois ou mais adolescentes a 

responsabilidade de preparar os vídeos.
5. E então, desfrutem juntos, louvando a Deus!

9:30 “EM ALERTA” —Momentos de oração

Oração com a Bíblia
 Nos momentos de oração, geralmente são realizados 
pedidos e agradecimentos, mas nem sempre são incluídos 
momentos de louvor ou de confissão de pecados a Deus. 
Nesse trimestre, propomos que seja realizada uma 
dinâmica de oração que inclua também o louvor.

Adoração a Deus
 Adoração a Deus: Esta atividade pode ser 
realizada em grupos pequenos de dois ou três 
adolescentes, de acordo com a quantidade de 
integrantes da Base. Prepare com antecedência 
os versículos de adoração a Deus e escreva-os em 
pequenos pedaços de papel. Depois, corte o versículo 
de forma que se forme um “quebra-cabeças”.
 Cada grupo receberá um versículo para armar e 
depois deverá transcrever o versículo na “linguagem 
atual” ou “linguagem adolescente”. Por último, as 
adolescentes deverão escolher uma palavra atual para 
descrever Deus e que seja uma característica Dele 
que admiram. 
 Variação: Esta dinâmica pode ser feita uma vez 
por mês, durante o trimestre, variando os versículos 
bíblicos. Exemplos:
• Salmo 147:1 “Aleluia! Como é bom cantar louvores 

ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-
lo!” (NVI). 

 Em linguagem atual ou juvenil: é maravilhoso 
cantar a Deus. Eu adoro!

• Salmo 150:1 e 2 “Aleluia! Louvem a Deus no seu 
santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento. 
Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no 
segundo a imensidão de sua grandeza!” (NVI).

 Em linguagem atual ou juvenil: Deus, você 
é genial, você é o máximo e eu te adoro na 
igreja. Eu te louvo quando olho para as estrelas. 
(Procure o cartão para imprimir “Eu te louvo”, no 
link da página 14.)

Ideias para o momento do Informativo 
Mundial das Missões
 O momento do Informativo pode ser um momento 

de muita criatividade, surpresa, aprendizagem e 

motivação para o serviço.

* Que os adolescentes sejam os protagonistas. 

Durante o trimestre, peça a diferentes 
integrantes da Base que compartilhem o relato 

missionário. Eles podem contar a história 

vestidos com roupas t ípicas dos países para 

os quais vão as ofertas, compartilhar alguma 

receita do lugar ou preparar um vídeo com 

curiosidades dos países. Você se surpreenderá 

com a criatividade deles!

 Variação: peça a alguma pessoa da igreja 

que se vista com trajes t ípicos da Angola (ver 

mais abaixo) e conte a história missionária ou 

curiosidades do país.

9:40 “PLANEJAMENTO” —Desafios da Base 
Desafios da Base Teen

 Para este trimestre, peça que alguns adolescentes 
preparem, com antecedência, fotos e vídeos com os 
desafios realizados pela Base. Além disso, eles podem 
preparar vídeos especiais para os que fizerem aniversário 
e para as visitas. É muito importante que, como professor, 
você supervisione a atividade (fotos, música dos vídeos, 
etc.), mas que os próprios Adolescentes preparem as 
diferentes apresentações audiovisuais.

9:45 “EM MISSÃO” —Informativo Mundial 
das Missões
 No segundo trimestre de 2022, as ofertas estão 
destinadas à Divisão Sul-Africana e do Oceano Índico.

O dado das perguntas
Para realizar esta dinâmica, é necessário preparar um 
dado. Em cada um dos lados do dado, é necessário 
escrever perguntas ou frases para completar. Em turnos, 
cada um dos presentes deverá lançar o dado e, em 
seguida, responder à pergunta que lhe corresponder.
 O grau de profundidade das perguntas fica 
a critério do professor. Elas podem ser menos 
comprometedoras, como a cor favorita, a comida 
favorita ou o lugar mais lindo que conheceram. Outra 
possibilidade é perguntar sobre seus medos, conquistas 
ou motivações. 
 Variação: toda vez em que a atividade for realizada, 
você pode variar as perguntas do dado. Você também 
pode incluir perguntas (introdutórias ou de aplicação) 
dos principais ensinos da lição.
Sugerimos algumas perguntas:
• Sou bom em...
• O melhor dia da minha 

vida foi...
• Em que eu gostaria de 

melhorar?
• Em quais matérias tenho 

as melhores notas?
• O que mais gosto em mim 

é...
• O que Jesus significa para 

mim?
• Minha música cristã favorita é...
• O melhor que eu posso fazer para ajudar é...
• Uma pessoa que eu admiro é...
• Algo que eu mudaria em mim é...

◉ São um meio eficaz para gravar as palavras de Deus 
na memória. Nunca se dever perder de vista o valor 
da música como meio educacional.

◉ Têm poder para subjugar naturezas rudes e incultas, 
para incitar o pensamento e despertar simpatia. 
Promove a harmonia e desvanece a melancolia e o 
desânimo.

◉ Cantar louvores a Deus muitas vezes afasta o 
inimigo. Louvar a Deus derrota o inimigo e nos dá a 
vitória.

◉ Como parte do culto, inclusive na Escola Sabatina, 
o canto não é menos importante que a oração. Na 
verdade, é mais que uma canção, é uma oração.

 Não deixe de desfrutar os benefícios e bênçãos da 
música em sua Base Teen!

Você pode utilizar CD/DVD de louvores do G148 
Teen,  Faça uma lista de reprodução com seus alunos, 

escolhendo louvores que eles gostam. Você pode 
acessar canais no youtube como: https://youtube.com/pl

aylist?list=PLS9aW6WPsPcDyb5MruLRspy2FacM2vt76

Gisela Stecler.

Gisela Stecler.

Projetos missionários
◉ Igreja e escola primária em Belize, Angola.

◉ Dormitório masculino, Instituto Politécnico de 
Ensino Superior do Bongo, Huambo, Angola.

◉ Centro de assessoramento e violência 
doméstica em Lombe, Angola.

◉ Escola Primária de Sequele, em Luanda, Angola.

◉ Centro de desenvolvimento de liderança e 
ajuda comunitária no campus de Mzuzu, da 
Universidade Adventista do Malawi, Malawi.

◉ Centro de Influência e estação de rádio FM 
em Mayotte.
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Ler

Ver

Ver e escutar

falar e discutir

fazer

falar e fazer

5% Escutar um professor

 10% Ler um livro

 20% Ver um gráfico

 30% Ver uma demostração

 50% Ter uma conversa

 75% Praticar fazendo
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Vivendo a missão:  
compartilhe com sua Base
A BESSANGANA: O TRAJE 
TÍPICO DA MULHER 
ANGOLANA
 A língua kimbundu, 
uma das línguas faladas na 
Angola, “bessangana” significa 
“senhora abençoada”; por 
isso, essa vestimenta está 
associada a uma figura de 
orgulho e de respeito e as 
mulheres vestidas com essa 
roupa são chamadas de “as 
bessanganas”.

 Os trajes são formados por quatro peças, especialmente 
estampadas e coloridas, de cores fortes como o vermelho. 
A peça interna é um pano chamado mulele ua jiponda. 
Sobre essa base, coloca-se o mulele ua tandu como uma 
saia. A blusa é uma peça separada, chamada de mulele 
ua xaxi, e sobre ela, como se fosse uma grande echarpe 
(lenço) que cai desde o ombro, é colocada a bófeta.

 O cabelo é coberto por um lenço do qual sobressaem 
tranças, e o traje é complementado pelas misangas 
(pequenas pulseiras e colares feitos de miçangas 
coloridas) que são colocadas nos pulsos e no pescoço.

* A cada sábado, compartilhe a “Cápsula 
Informativa” que se encontra no livrinho de histórias 
missionárias “Missão Adventista”. Com certeza, a 
cada trimestre, você recebe os relatos juntamente 
com os materiais para a Escola Sabatina. Você 
também pode encontrá-lo no site adventistas.org, na 
aba “downloads”. A cada sábado, você encontrará 
a “cápsula informativa” com curiosidades do país 
de onde vem o relato missionário. Não deixe de 
compartilhar essas impressionantes histórias de vida 
com sua Base.

* Utilize material audiovisual. Leve elementos e objetos 
t ípicos desses países para o “Cantinho missionário”. 
Sugerimos que você prepare diferentes elementos 
relacionados com a savana e os bosques tropicais (ver 
seção “Decoração da sala”).

* Mostre aos adolescentes a localização geográfica 
e a bandeira de cada país. Você pode usar um 
mapa ou globo terrestre.

* Leia e relembre com eles constantemente sobre os 
projetos missionários. Mencione para seus alunos 
que as ofertas missionárias do trimestre serão 
destinadas à realização dos projetos.

MODELOS PARA IMPRIMIR E FOTOS: https://
downloads.adventistas.org/pt/ na aba “departa-
mentos/ Escola sabtina” você encontrará vários 
materiais de apoio.

Centro de Influência e estação de rádio 
FM em Mayotte
 Você sabe o que é um Centro de Influência? É um lugar 
organizado para ajudar a satisfazer as necessidades das 
pessoas da comunidade. Pode incluir salas de tratamentos 
de saúde, bibliotecas/salas de leitura, restaurantes, 
conferências e seminários, cursos sobre a preparação de 
alimentos saudáveis, etc. O objetivo é conectar-se com as 
necessidades das pessoas e alcançá-las com a mensagem 
da salvação.

 Com as ofertas deste trimestre, você pode contribuir 
para a construção de um Centro de Influência em Mayotte 
e uma emissora de rádio FM para alcançar pessoas em 

Mayotte e na ilha vizinha, a República Islâmica das 
Comores, onde 99% dos habitantes são mulçumanos. Esse 
é o único país não alcançado na Divisão Sul-Africana.

9:55 “TREINADOS” —Estudo da Lição

Pérolas para o ensino
 APRENDIZADO EXPERIMENTAL: compartilhamos a 
pirâmide de aprendizagem de Edgar Dale. Quanto maior 
for a participação ativa dos adolescentes, maior e melhor 
será a qualidade de sua aprendizagem.

2º de Trimestre 2022: “Histórias de 
sobreviventes”
 As diferentes dinâmicas, os jogos para 
compreender melhor algum conceito e 
os materiais audiovisuais farão com que 
a revisão da Lição seja um momento de 
muita atenção e aprendizado. Não deixe 
de utilizar esses recursos!
 Durante a semana, envie aos 
Adolescentes lembretes criativos e 
carinhosos convidando-os a estudar a 
Lição. Compartilhe de vez em quando 
imagens, frases ou pensamentos 
alusivos à Lição.
 Compartilhamos algumas 
dinâmicas e atividades de introdução 
e/ou aplicação para o momento da 
revisão da Lição. Você pode adaptá-las 
ao seu grupo.

Coletor de ofertas
 A confecção de artesanato 
é uma habilidade importante 
para muitas pessoas que 
vivem em Angola, Malawi, 
Mayotte e no resto da África. 
Os artesanatos são feitos com 
as mãos, e eles dedicam muito 
tempo para sua elaboração. 
Dois artesanatos tradicionais 
são os cestos e os animais 
esculpidos em madeira.

 Neste trimestre, propomos 
que você use como coletor de ofertas um pequeno 
cesto ou cabaz. Você pode usar um pequeno cesto de 
vime ou ainda algum artesanato de madeira.

 COMPARTILHE COM SUA BASE: As folhas da 
palmeira são o principal material desses cestos. Eles 
são pintados com tintas de origem vegetal (raízes, 
cascas e folhas). Cada cesto pode levar até um mês 
de trabalho, o que os torna únicos e irrepetíveis.

3. Pré-aqueça o forno a 
180°C.

4. Misture o purê de 
batata-doce, o leite e a 
manteiga derretida e 
bata bem.

5. Junto com a farinha, 
peneire o fermento em 
pó, o açúcar, o sal e a 
canela. Acrescente à 
mistura de batata-doce 
e misture bem.

6. Despeje a massa 
em uma superfície 
enfarinhada. Amasse 
e abra com um cilindro 
ou rolo de massa até 
alcançar a espessura 
de 1cm. Corte com 

tempero chamado ndiwo.
Vamos compartilhar uma 
receita fácil e saborosa 
que você pode preparar 
e compartilhar com os 
Adolescentes enquanto 
lhes conta os costumes dos 
malauianos.
As mbatata são biscoitos 
levemente doces e nutritivos 
com uma textura suave e 
esponjosa.

 INGREDIENTES
◉ 2 batatas-doces
◉ 50ml de leite
◉ 50g de manteiga 

derretida

pegajosa. Trabalhe sobre 
uma superfície bem 
enfarinhada.
Você pode acrescentar 
uvas-passas aos biscoitos.
Você pode usar uma colher 
e soltar a massa em vez 
de usar o rolo de massa. 
Pressione levemente os 
biscoitos antes de assar.

◉ 150g de farinha 
peneirada 

◉ 2 colheres de chá de 
fermento em pó

◉ 2 colheres de sopa de 
açúcar

◉ 1/2 colher de chá de sal
◉ 1/2 colher de chá de 

canela
MODO DE PREPARO

1. Descasque as batatas-
doces, corte-as em 
pedaços e cozinhe-as 
em água fervente com 
sal até ficarem macias, 
uns 30 minutos.

2. Escorra as batatas-
doces e amasse-as com 
um garfo.

 O Malawi é um pequeno 
país situado no sudeste da 
África. Os malauianos são 
corteses, oram antes de 
cada refeição e comem com 
as mãos. Antes e depois, o 
anfitrião coloca uma vasilha 
na frente dos convidados 
para lavar as mãos.
 As batatas-doces 
(mbatatas no Malawi) 
são muito utilizadas na 
culinária do Malawi. São 
usadas para preparar 
biscoitos e pudim, entre 
outras coisas. As folhas da 
batata-doce também são 
usadas para preparar um 

um cortador de 
biscoitos.

7. Coloque os biscoitos 
em uma assadeira 
ligeiramente untada 
com manteiga. Asse 
por 15 minutos ou 
até que os biscoitos 
estejam dourados.

8. Retire os biscoitos 
da assadeira e coloque-
os em uma grade de 
resfriamento para que 
esfriem.

9. Polvilhe canela e 
açúcar por cima dos 
biscoitos quentes.

Notas: A consistência 
da massa é úmida e 

Mbatata: Receita do Malawi
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10:35 ENCERRAMENTO —“Debandar”
 Dedique este momento para:

◉ Colocar um vídeo ou música alusiva ao tema 
revisado naquele sábado.

◉ Organizar os desafios de sua Base.

◉ Agradecer a presença de todos e dar um abraço de 
despedida.

Dinâmica da Revisão: Kahoot
O Kahoot é uma plataforma on-line gratuita que permite aprender ou reforçar a aprendizagem, como se fosse um concurso. Essa plataforma é muito fácil de usar e motivará a participação dos adolescentes. Você pode ver o tutorial de Como usar o Kahoot em https://www.youtube.com/watch?v=g6LMC1t0aHM

 Não se esqueça de motivar os adolescentes a lerem 
um capítulo, por semana, do livro complementar “Os 
Embaixadores” (adaptação do livro Atos dos Apóstolos), 
de Ellen White. Esses capítulos curtos serão uma 
grande bênção para sua Base.

10:30 SIMULAÇÃO DE BATALHA – Concurso —Concurso
 O objetivo deste momento é a revisão dos ensinos e 
aplicações da Lição. Você pode fazer um breve concurso 
com perguntas relacionadas ao que foi visto em classe ou 
alguma outra atividade de revisão.

Lição: “O amor é paciente”
Como Paulo, sua história pessoal com Jesus tem 
um tremendo potencial para mudar vidas. Peça 
aos Adolescentes de sua Base que durante a 
semana preparem um vídeo curto, contando, de 
maneira criativa, quem é Jesus para eles e o 
que Ele fez em sua vida e na de sua família. 
Eles poderão utilizar o Tik Tok, um aplicativo 
muito querido pelos adolescentes.
Os adolescentes compartilharão seus vídeos 
com a Base e, em seguida, poderão postá-
los em suas redes sociais. Encoraje-os! Será 
uma experiência muito divertida e de muito 
crescimento.
(Explicação: o aplicativo Tik Tok permite gravar, 
editar e compartilhar vídeos curtos, de 15 a 60 
segundos, e acrescentar fundos, músicas, efeitos 
sonoros e filtros ou efeitos visuais.)

Lição: “Esta é minha história”
 DESAFIO TEEN: Minha história no Tik Tok – Atividade 
de aplicação da Lição.

Peça aos adolescentes para, durante a semana, 
entrevistarem alguém de seu círculo (amigo, parente, 
conhecido, etc.) que eles admiram por sua trajetória 
profissional. Eles mesmos terão que escolher a 
pessoa e investigar sua profissão, descobrindo assim 
o que realmente querem fazer em sua futura 
carreira profissional. Você pode dar-lhes algumas 
ideias de perguntas que podem ser feitas, mas as 
perguntas devem surgir dos próprios adolescentes. 
Por exemplo: O que o motivou a escolher sua 
profissão? Foi fácil ou difícil essa decisão e por 
quê? Que conselhos você daria a um adolescente 
que está na fase de decidir sua profissão?

Lição: “Mais que um trabalho”
 “Entreviste alguém que você admira” – Atividade para 
aprofundar a reflexão dos adolescentes sobre a escolha 
vocacional.

“As duas rosas” - Atividade para iniciar o 
diálogo sobre a pureza sexual
Materiais: Duas rosas ou flores idênticas.
Desenvolvimento: Mostre as flores ao grupo para que 
observem quão lindas elas são. Guarde uma flor e passe 
a outra para que cada adolescente a toque, sinta seu 
perfume e tire uma pétala se quiser. Deixe que eles 
passem a flor de mão em mão até que esteja deteriorada 
e desgastada. Depois, compare-a com a que está fresca, 
sem tocar.
Aplicação: Pergunte: “Qual das flores vocês prefeririam 
ter? Como se sentiram ao ver que a flor que estávamos 
pegando se deteriorava cada vez mais? De que maneira 
sua sexualidade se parece com essas flores? Se 
amássemos essa flor, como a teríamos tratado?”
As flores são lindas e servem para que as admiremos 
e desfrutemos de seu aroma. Mas se arrancarmos suas 
pétalas e mexermos muito nelas, elas se arruinarão. Da 
mesma forma é a sexualidade. É um presente especial 
que Deus nos deu e do qual devemos cuidar. Se ela 
for “manuseada” sem cuidado, deixando que qualquer 
pessoa a pegue, terminará como a flor destruída. Espere 
com paciência. Em seu devido tempo, você poderá 
presentear sua flor nova e perfumada à pessoa correta.


