MINISTÉRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

Projeto
“Encontro de Meninos”
Sonia Rigoli Santos

I – INTRODUÇÃO
O Departamento dos Ministérios das Crianças existe para coordenar e facilitar atividades que
promovam o fortalecimento espiritual das crianças da igreja, a fim de atraí-las a uma amizade
redentora e permanente em Cristo.
A ordem de Cristo para apascentar os cordeiros provê o incentivo para a igreja enfrentar as
necessidades das crianças por educação, companheirismo, adoração, mordomia e empenho
missionário.
Dentre as inúmeras ações deste Ministério, temos o Projeto “Encontro Meninos.”
Uma vez que a Divisão sul Americana tem dado ênfase a necessidade de um programa
específico e mais intenso para os adolescentes da igreja, que lhes ensine valores e como
viver a vida cristã, esse projeto visa atender a essa necessidade imperiosa.
O projeto iniciou-se no ano 2002, na Missão Ocidental Sul Riograndense e desde então, de
maneira ainda modesta tem sido realizado em alguns lugares da maneira original ou com
adaptações.
Os frutos desse trabalho têm sido muito satisfatórios, pois os testemunhos de adolescentes,
hoje jovens e adultos, chegam a cada dia. São mudanças de postura, no relacionamento
com pais e com o sexo oposto.
A importância dos temas tratados atraiu a atenção do Conselho de Segurança da cidade de
Artur Nogueira que acredita que a educação, e não a polícia podem mudar uma cidade. O
projeto será desenvolvido para alunos das escolas estaduais e guardinha.

Locais já realizado o “Encontro de Meninos”
ü Missão Ocidental Sul Riograndense
ü Distrito de Pato Branco
ü Distrito de Francisco Beltrão
ü Distrito de Dois Vizinhos

ü Associação Rio de Janeiro Sul
ü Capital Brazilian Temple - Maryland
ü Associação Rio de Janeiro Sul

II – OBJETIVOS
2.1 Geral
Proporcionar momentos agradáveis onde serão desenvolvidas atividades de caráter
espiritual, desenvolvimento físico, emocional e social.

2.2 Específicos
•

Proporcionar um fortalecimento da autoestima;

•

Estimular o princípio de uma vida sexual preservada para o casamento;

•

Compartilhar com os adolescentes os cuidados básicos com o corpo, por ser este o
templo do Espírito Santo;

•

Proporcionar uma reflexão quanto ao bom convívio com os pais;

•

Promover uma séria reflexão sobre pornografia e suas conseqüências;

•

Ensinar os efeitos negativos do uso dos vícios, drogas e anabolizantes;

•

Trabalhar as diferenças emocionais e sexuais numa visão cristã;

•

Explicar os efeitos da violência promovidos pelos tipos de lazer;

•

Demonstrar qual é o plano de Deus para um Adolescente cristão;

•

Estabelecer junto aos participantes um voto de pureza com Deus;

III – PÚBLICO ALVO
Adolescentes de 13 a .... anos, (a idade limite depende do interesse dos garotos. Muitos
universitários tem sido beneficiados)

IV - METODOLOGIA
O Encontro de Meninos é em grande parte realizado através de aulas expositivas.
Os temas são escolhidos baseados nos temas dos capítulos do livro “Radic@l.com.Jesus”,
cuja autora é a mesma deste Projeto.

4.1 Programa
A idéia é que o Adolescente vivencie atividades competitivas sadias que possam “linkar” com
os temas das palestras e atividades.
Ver sugestão de programa a seguir.

Sugestão de Programa
“Encontro de Meninos” com Sonia Rigoli

F PROGRAMAÇÃO – Sexta-feira
18h00

Lanche

19h00

Recepção e Identificação dos Convidados

Equipe de Anfitriões

(Incentivos: Crachá, Bloco de anotações, caneta ,camiseta e boné)

19h30

Louvor (Musicas sugeridas pela palestrante)

Equipe de Louvor

19h45

Boas Vindas

Anfitriã

19h50

Oração Inicial

19h55

Apresentação do Projeto e da Autora

20h00

Quebra gelo – tiro ao alvo

Anfitriã

(Entregue os dardos para o adolescente na sua vez. Após cada lance, mostre sua fisionomia diante de
um espelho. Lição: nem sempre você vai conseguir, suas emoções podem oscilar)

20h20

1º Palestra: “Na Montanha Russa”

Nome palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

21h00

Orientações

Anfitriã

F PROGRAMAÇÃO – Sábado Manhã
08h00

Desjejum

08h45

Louvor (Musicas sugeridas pela palestrante)

09h00

Quebra gelo – jogo de casais bíblicos em cartões

Equipe de Louvor

(encontre o par. Lição: não é fácil encontrar o par certo, e pra complicar, homens e mulheres são
diferentes)

9h 20

2ª Palestra: Diferenças Meninos x Meninas

Palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

10h00

Quebra gelo – competição: salto em distância, salto em altura, bola ao cesto
(pode ser bola de papel no cesto de lixo) Lição: rapazes são fortes e competitivos

10h20

3ª Palestra: Diferenças Sexuais

Palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

11h00

Quebra gelo – quebra de braço
(lição: as vezes esse relacionamento é como quebra de braço, ninguém quer perder)

11h20

4ª Palestra: Pais e Filhos

Palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

12h00

Orientações e Almoço

Anfitriã

F PROGRAMAÇÃO - Sábado Tarde
14h00

Louvor (Musicas sugeridas pela palestrante)

Equipe de Louvor

14h15

5ª Palestra: “Looking Good”

Palestrante

(Incentivo: Tratamento com Argila + Kit beleza)

15h15

Quebra gelo
(levantamento de peso com lata de óleo, sacos de alimentos - Lição: é possível ser saudável sem
anabolizantes

15h35

6ª Palestra: Aparência

Palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

16h15

Quebra gelo
(Vídeo do Asterix - Lição: Existe uma Poção Mágica?)

7ª Palestra: “Poção Mágica” (drogas lícitas e ilícitas)
17h25

Palestrante

Quebra gelo
(Escolhendo um Time Campeão de Personagens bíblicos ( cada adolescente vai escolher personagens
bíblicos para formar o seu time) – Dinâmica dos balões e palitos de dente - Lição: violência não é
coragem e não garante vitória)

17h45

8ª Palestra: Violência e seus efeitos

Palestrante

(Incentivo: brinde para o vencedor)

18h25

Orientações

Anfitriã

F PROGRAMAÇÃO - Sábado Noite
19h30

Jantar Italiano

21h00

Jogos coletivos e/ou piscina

23h00

Dormir

F PROGRAMAÇÃO - Domingo
08h00

Desjejum

08h45

Louvor (Musicas sugeridas pela palestrante)

09h00

Quebra gelo

Equipe de Louvor

Como começar um relacionamento (personagens bíblicos-( teste escrito) - Lição o uso certo da
sexualidade

9ª Palestra: Masturbação, Relacionamentos sexuais equivocados, homossexualismo,
etc (Incentivo: brinde para o vencedor)
10h00

Quebra gelo
Monte quebra-cabeças de personagens radicais

10h20

Compromisso de Pureza

(Incentivo: kit voto de pureza)
10h30

Lazer

Palestrante

13h00

Almoço

V – PLANEJAMENTO

5.1 Recursos Humanos
Para alcançarmos os resultados esperados no Encontro de Meninas de sua igreja,
comunidade, sugerimos o esforço de toda uma equipe devidamente orientada e
ciente de suas atribuições.
Equipe:

Diretor Geral
Responsável pela promoção
Responsável pela segurança
Responsável pela sonoplastia
Responsável pela multimídia
Responsável pelos primeiros socorros.
Responsável pelas fotos
Responsável pela limpeza
Responsável pelas artes manuais
Secretária(o)
Recepcionistas
Monitores
Cozinheiras(os)

5.2 Marketing
Uma divulgação bem feita pode ajudar a atrair os juvenis e adolescentes, gerar
credibilidade com seus pais e envolver famílias.
Algumas maneiras que podem ajudar na divulgação:
ü Cartaz
ü Convite/ Ficha de Inscrição
ü Livro da autora
ü Mala Direta
ü Fotos dos Encontros Anteriores

6.Materiais para Impressão:

6.1 Cartaz
.2 Modelo Ficha de inscrição

6.3 Formulário para Cardápio

DESJEJUM

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

Prato Principal

Acompanhamento

Bebida

ALMOÇO
Saladas

Prato principal
Acompanhamento

Sobremesa

JANTAR
Prato principal

Acompanhamento

6.4 Cartão (pano de fundo) - Voto Pureza

6.4.1 Texto para escrever sobre o pano de fundo do cartão- Compromisso de Pureza
COMPROMISSO
1. Reconheço que vivo numa guerra espiritual onde está em jogo a posse da minha
mente, meu caráter, meu destino.
2. Reconheço que o inimigo é astuto e procura me apanhar de diferentes formas, até
mesmo com coisas que, ainda que não sejam más, podem abrir uma brecha de entrada
que o leve a me vencer.
Portanto, prometo:
1. Jamais deixar de ler a Bíblia e orar.
2. Viver dentro do plano de Deus para ser feliz e permanecer ao Seu lado nesta guerra,
que é a única maneira de sair vencedor.
3. Fortalecer cada barreira física, mental, espiritual moral e social.
Ser tão fiel a Deus em cada faceta da vida, que eu possa ser visto como um RADICAL,
mas... um Radical, com Jesus.

6.6 PLANO DE AÇÃO - Encontro de Meninos
AÇÃO

RESPONSÁVEIS

DATA

REALIZADO

6.7 RECURSOS NECESSÁRIOS
Material

TOTAL

CUSTO
PREVISTO

7.0 MODELOS
Camisetas

Frente

atrás

Cenários

Compromisso de Pureza

