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COMO ELE 
(relacionamento)

“E percorria Jesus todas as cidades 
e aldeias, ensinando... pregando 
e curando... E, vendo a multidão, 

teve grande compaixão deles, porque 
andavam desgarrados e errantes como 
ovelhas que não têm pastor” (Mateus 
9:35-36).

 Jesus passava dias percorrendo 
a Judeia e a Galileia, cercado por 
multidões maravilhadas com o que 
Ele dizia (Mateus 7:28) e com os 
milagres que Ele realizava (Mateus 8 e 
9). Mesmo que estivesse cansado, Ele 
tinha um olhar de compaixão pelas 
pessoas que o rodeavam. 

 Se o tema é relacionamento, não há 
um modelo mais perfeito que o Mestre 
Jesus.

 Algumas características de 
destaque em seu relacionamento:

1. Ele se importava com as 
pessoas.

2. Ele estava sempre mais 
interessado nas necessidades 
dos outros do que nas Dele.

3. Ele dedicava tempo para 
ensinar os adultos e as crianças, 
com amor e paciência.

4. Ele curava leprosos, cegos, 
paralíticos... e libertava os 
endemoniados.

5. Ele se misturava com as 
pessoas, ganhava sua confiança 
e então os convidava para um 
relacionamento mais profundo.

 Em qualquer relacionamento, o 
sucesso vem da vontade de servir e 
deixar de lado as vontades próprias. 
O ser humano está muito longe dis-
so. Mas Jesus é o modelo perfeito. Ele 

entendia que o mundo precisava mais 
da demonstração do evangelho, e isso 
seria possível somente com a convi-
vência diária.

 Ele sempre tirava o melhor das 
pessoas. Via o que ninguém via. To-
cava e restaurava. “...palavras de graça 
que saíam da sua boca” (Lucas 4:22).

Imagino como era agradável a sua 
companhia!

 Ainda podemos contar com o poder 
dos relacionamentos para transformar 
vidas e influenciar pessoas. Se deseja-
mos conquistar as crianças e adoles-
centes para Jesus, que tal começarmos 
a conviver com eles, como Ele?

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, MC/MA 
Divisão Sul-Americana.

COMUNHÃO E MISSÃO
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INSPIRAÇÃO

 Mas naquela tarde eu quis ver se era 
verdade o que me haviam contado: que 
fazia roupas muito bonitas, que com-
partilhava a sua mesa e que gostava 
de estar com qualquer pessoa que pre-
cisasse de um lugar e um ouvido para 
ouvir. Ao chegar a sua casa, não fez ou-
tra coisa além de me abraçar bem for-
te, como se soubesse, que, ao rodear-me 
com seus braços, me faria sentir co-
mo se alguém se importasse comigo. Vi 
também como passava horas inteiras 
costurando as roupas de uma manei-
ra muito delicada, como se fossem pa-
ra a realeza. Além disso, para um grupo 
de pessoas como eu, nos ensinou pa-
cientemente, ponto por ponto, a fazer as 
roupas mais simples. Esses momentos 
com ela foram os melhores. Não por-
que era a hora de “cutucar” nas ações e 
atos de outras pessoas, mas para apren-
der lições de esforço, bondade e serviço. 
Lições práticas que guardava como joias 
preciosas no cofre do meu coração.

 Um dia estava indo para sua casa, 
com minha bolsa cheia de retalhos e de 
ilusões para costurar algo diferente, al-
go criativo, quando o meu caminho se 
encheu de mulheres chorando, crianças 
agarradas às saias de suas mães carre-

gavam alguma muda de roupa, e de ho-
mens que tentavam encontrar alguma 
razão para essa situação. Em alguns mi-
lésimos de segundos meu mundo vol-
tou a se quebrar. Era impossível que ela 
estivesse morta! Por quê? Justo agora? 
Agora que havia encontrado um cam-
inho para seguir, que tinha alguém da 
qual podia aprender?

 Lágrimas desceram pela minha fa-
ce e meus pensamentos ficaram todos 
concentrados em uma pergunta: o que 
vai acontecer agora? Olhar para suas 
criações era aumentar ainda mais a 
dor que todos sentíamos.

 Mas incrivelmente, a esperança re-
nasceu. A esperança de um milagre, de 
algo nunca visto em toda a Jope. Quan-
to mais falávamos sobre isso, mais cer-
teza tínhamos de que Deus faria um 
milagre. Pedro, com o poder do Deus 
vivo, contribuiu trazendo-a à vida no-
vamente. Tudo foi extraordinário! Jun-
tos para aprender mais sobre quem é a 
Vida, o Caminho e a Verdade. Porque 
juntos, é melhor.

 Adaptação de Atos  9:36-42.

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

O profundo azul do mar me 
convidou a manter a vista no 
horizonte. À direita ou à esquerda, 

as praias, com uma areia muito 
fininha, compartilhavam o espaço 
com algum pescador que remendava 
suas redes ou vendia a mercadoria 
recém obtida.

 O ar puro que circunda o Mar Me-
diterrâneo, além do calor do dia, fazia 
com que o apetite aumentasse ainda 
mais. Eu não me importava com min-
has roupas pobres e surradas que ten-
tava mostrar com elegância. Me doía 
saber que, mais uma vez, eu teria que 
almoçar sozinha; além de passar o dia 
todo na solidão.

 Eu sabia onde ela morava. Em uma 
cidade tão pequena que todos nós con-
hecíamos aquela casinha que trans-
bordava prolixidade. Seu jardim 
abundante com vista para o mar, cu-
jo frescor convidava a ficar, não podia 
passar despercebido. Havia ouvido que 
ela era gentil com todos, e mesmo que 
tivesse me visitado mais de uma vez, 
sempre me escondia dela, timidamen-
te, não pude atendê-la.

Juntos é melhor
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gerações e às tecnologias “não 
dispensa a orientação, o conselho 
e, principalmente a determinação 
de limites, que, a respeito do uso 
da tecnologia, é muito importante. 
Quando os pais falam que seus filhos 
abusam dos videogames, na verdade 
isso demonstra que os pais não 
estabelecem limites suficientes. Por 
trás desses abusos e não usos, estão 
pais ausentes ou regras frouxas ou 
fracas” (p. 19). É importante, como 
professores, ter consciência “das más 
atitudes dos adultos e dos juvenis” 
diante das tecnologias para propor 

A
s tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) em todas 
as suas formas (celulares, 

computadores, tablets etc.) fazem 
parte de nossas vidas, dos hábitos 
de troca de ideias e relacionamentos 
entre pessoas. Os juvenis crescem 
em meio às redes sociais e à 
tecnologia, pois é impossível que 
eles não as usem. E nós, como 
professores podemos usá-las para 
fortalecer o aprendizado e a troca de 
ideias entre eles e seus amigos; essa 
pode ser uma excelente maneira de 
mostrar o amor de Deus.

 As TICs são ferramentas muito 
úteis para a transmissão e busca de 
informações, para a comunicação, o 
trabalho, o aprendizado, a diversão 
e o lazer sempre que as utilizamos 
de maneira responsável, o que 
requer saber tomar decisões sábias 
e equilibradas que permitam bons 
hábitos no uso.
 Em seu livro “Guía para Padres 
de Adolescentes”, o Dr. Marcelo R. 
Ceberio incentiva a nos atualizarmos, 
a conhecer “este novo mundo”. 
Também afirma que essa atitude 
aberta em relação às novas 

A influência das 
tecnologias em 
nossas salas 
de aula: a 
bênção do 
uso sábio

ESPECIAL PARA PROFESSORES
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cortisol inibe a serotonina, que traz a 
melatonina, indutora do sono... e eles 
realmente não conseguem dormir. 
Se os pais não estabelecem horários 
e limites adequados, eles realmente 
não dormem, e na manhã seguinte 
não podem acordar porque estão 
cansados. E um cérebro cansado não 
pode funcionar com sucesso (M., R. 
Ceberio; 2015). Ter esse aspecto em 
mente, pode lhe ajudar a orientar 
os pais em relação às tomadas de 
decisões em casa. 
 O que você poderia fazer, como 
professor, para ajudar os seus alunos 

de se desenvolver entre os 20 e 21 
anos. Até chegarem a essa idade, 
nós devemos ser o seu “lóbulo pré-
frontal exterior” (como uma memória 
externa, que lhes lembra o que eles 
ainda não conseguem).  Nas situações 
virtuais de risco (por exemplo, 
videogames), eles realizam tarefas 
múltiplas em milésimos de segundos, 
analisando o que devem realizar 
de forma rápida e eficaz; geram 
uma conexão de recompensa pela 
vitória e a um estado hiper vigilante 
que não lhes permite, por exemplo, 
dormir. É que, a nível neural, o 

o “uso sábio” delas, e quais regras e 
instruções oferecer.
 Chegaram na sua sala juvenis que 
não conseguem se concentrar? Estão 
com muito sono? E eles realmente 
“não podem tirar os olhos do celular”? 
Os pais dos seus alunos lhe contaram 
como é difícil dormir em um horário 
coerente ou que seu filho só “joga o 
dia todo”? Talvez esteja relacionado 
com a necessidade de limites a nível 
neurobiológico. O cérebro dos juvenis 
(de forma específica o lóbulo pré-
frontal, que se encarrega das decisões 
e o controle dos impulsos) termina 
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você pode incentivá-los a procurar 
diferentes versões da Bíblia; procurar 
comentários bíblicos; baixar os livros 
das leituras adicionais (os aplicativos 
com os livros ou audiolivros de EGW 
são ótimos! Eles podem procurar 
citações por palavras, por exemplo, 
escrever “graça” e visualizar todas as 
citações de EGW nas quais aparecem 
a palavra “graça”). Existem muitos 
recursos em vídeos, música, imagens 
para ilustrar as lições ou a carta 
missionária. As ideias são ilimitadas!

 Que o seu acompanhamento como 
adulto possa oferecer aos juvenis os 
limites e as ferramentas para tomar 
boas decisões de maneira autônoma 
em relação às tecnologias, tendo em 
vista o conselho de Provérbios 25:28 
- “Como a cidade com seus muros 
derrubados, assim é quem não sabe 
dominar-se” (NVI). Por enquanto, 
neste período da adolescência, você 
será o muro, enquanto eles, aos 
poucos constroem o deles. Você 
está disposto a lhes ajudar a usar as 
tecnologias sabiamente e a não ser 
prisioneiros delas?

 Que atitudes podem indicar 
que os adolescentes estão usando 
mal as tecnologias? Este “vício 
sem substância” tem algumas das 
seguintes consequências:

g Tendência ao isolamento social.

g Interrupção progressiva das 
relações sociais reais.

g Agressividade.

g Dificuldades de aprendizagem.

g Perda do sentido da realidade.

g Criação de um mundo virtual, 
de ficção e confusão.

g Acesso a conteúdos 
inapropriados.

g Assédio ou perda de intimidade 
(não ser capaz de diferenciar o 
íntimo, privado e público).

g Perda das habilidades de trocar 
ideias.

g Tendência ao consumismo.

g Perda da noção do tempo.

 Como incluir as tecnologias 
à Escola Sabatina e ensinar a 
usá-las como ferramentas para 
aprendizado? As redes sociais 
servem para conectar-nos à distância 
em períodos de isolamento, para 
poder entrar em contato durante 
a semana, e participar de outras 
Escolas Sabatinas. Além disso, 

a usar as tecnologias de maneira 
sábia?

g  Incentivar atividades ao ar livre 
entre os juvenis; não fazer tudo 
“online”, vamos desfrutar de 
maneira responsável o contato 
presencial.

g Fortalecer e aumentar a 
comunicação entre os pais e 
filhos, gerar interesse de troca 
de ideias os ajuda a construir 
“pontes de comunicação”.

g Apresentar referências aos 
juvenis que realmente se 
identificam com valores 
louváveis, para que os modelos 
da televisão e dos videogames 
não sejam os únicos a serem 
seguidos. Pode ser útil procurar 
filmes ou livros sobre biografias 
ou histórias que vale a pena 
conhecer (mesmo que estejam 
grandes, eles ainda gostam 
muito da leitura compartilhada. 
Quem de nós recusaria uma boa 
história?).

g Ensinar a usar as tecnologias 
como ferramentas de 
aprendizagem e não somente 
para lazer.

g Conversar com os pais sobre a 
importância de incluir filtros às 
páginas da Web.

g Dar o exemplo quanto 
ao uso correto das 
tecnologias.

Shutterstock.
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dentro do conceito de INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL, definida como a capa-
cidade de entender, usar e controlar as 
emoções.

 Hoje sabemos que essa capacida-
de pode ser melhorada e desenvol-
vida, permitindo que os juvenis se 
relacionem de maneira mais saudável 
e sólida, que passem pelas mudanças 
que experimentaram nesse perío-
do, tomem boas decisões, enfren-
tem situações difíceis, explorem seu 
potencial, e desfrutem de um brilho 
próprio ao poder se conhecer, se en-
tender e se aceitar.

 Podemos ajudar nossos juvenis a 
desenvolver sua inteligência emo-
cional fortalecendo esses 
quatro pontos: autoconhe-
cimento, autocontrole, em-
patia e habilidades sociais. 
Neste artigo abordaremos o 
autoconhecimento e o auto-
controle.

N
ão importa quantos anos nos 
distanciem de nossa própria 
adolescência, sem dúvida 

podemos lembrar da insegurança e 
instabilidade (em maior ou menor 
grau) que percorremos nesse período: 
as mudanças físicas, psicológicas, 
emocionais. Nossos juvenis estão 
passando pelos mesmos processos, não 
importa se a época e a cultura sejam 
diferentes. Que desafios você imagina 
que eles podem estar enfrentando? 
Que emoções estariam sentindo?

 É provável que na mesma sala de ju-
venis ou no círculo familiar, aqueles 
que compõem esses grupos tenham di-
ferentes maneiras de enfrentar as ex-
periências, se expressem com mais 
ou menos equilíbrio ou tranquilida-
de, sejam mais conciliadores, tenham 
mais facilidade para explodir de raiva, 
ou para se expressar com as palavras 
certas. Diferentes atitudes, habilida-
des, reações. Inatas? Aprendidas? Am-
bas; podemos integrar essas atitudes 

Crescimento  
 emocional 1

TEMA DA CAPACITAÇÃO

“Conhecer a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente 
deixará que Deus lhe molde e discipline a mente. E reconhecerá a origem de sua 
força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus; não 
toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que 
compreende as próprias deficiências, não se poupará a sofrimentos para 
alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral 
” (E. White, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, p. 65).
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tristeza). Então, procurar encontrar 
a razão (Ex.: “Fico com raiva quando 
contam coisas minhas, porque são 
coisas da minha intimidade”. “Eu 
escolho com quem falar sobre as 
minhas notas”). Podem fazer cartazes 
com estas três palavras para ajudar a 
organizar suas frases.
 Conhecer nossas emoções nos 
ajuda a tentar enfrentar as situações 
problemáticas sem nos deixar 
levar pelos sentimentos, a ser mais 
empáticos com os outros e tentar 
transmitir de maneira eficaz o que 
sentimos.

Autocontrole
 O autocontrole é a capacidade de 
decidir como agir diante de minhas 
emoções, enfatizando que o objetivo 
não é reprimir as emoções, mas sim, ex-
pressá-las de maneira correta e não sim-
plesmente reagir. Nas crianças é comum 
a “explosão” emocional, entretanto, des-
de pequenos e à medida que vamos 
crescendo, podemos adquirir mais auto-
controle na maneira como respondemos 
aos nossos estados emocionais.

 Poderíamos definir as emoções co-
mo ondas passageiras, que vão e vêm, 

Autoconhecimento
 O autoconhecimento em relação 
à inteligência emocional tem a 
ver com a compreensão. “O que 
estou sentindo?” É a capacidade de 
identificar a emoção que estamos 
sentindo (medo, tristeza, alegria, 
raiva etc.) e ser capaz de nomeá-la.

 Como podemos estimular o 
autoconhecimento em nossos 
juvenis?

1. VOCABULÁRIO EMOCIONAL: 
Ajudando-os a enriquecer o seu 
vocabulário emocional, pois isso 
lhes permitirá entender melhor 
as nuances dos sentimentos 
que os invadem, nesses altos 
e baixos de emoções intensas 
e desconhecidas que muitas 
vezes não sabem definir. Uma 
atividade para estimular o seu 
vocabulário emocional é ter 
papéis com diferentes frases, 
ao ler uma frase eles devem se 
manifestar como os faz sentir. 
Outra opção é ler o nome de uma 
emoção e pedir que deem um 
exemplo.

2. SINTO + QUANDO + PORQUE: 
Essa técnica de três palavras 
pode ser muito eficaz para 
organizar e colocar o seu mundo 
interior em palavras.

 As perguntas que são 
apresentadas procuram levá-
los a identificar as emoções, o 
que cada uma delas gera em 
seu corpo, e como as expressam 
(formas saudáveis e outras 
não saudáveis surgirão; o 
importante é ir modulando 
reflexões e perguntas que os 
ajudem identificar formas 
saudáveis).

SINTO + QUANDO + 
PORQUE
 Seria importante apresentar 
exemplos ou pedir-lhes que eles 
apresentem, explicando situações da 
vida cotidiana que os fazem sentir 
de determinada forma (raiva, medo, 

e que nos dão informação. Não são di-
retrizes para a ação, por isso é impor-
tante aprender a “surfar” para saber 
qual onda “pegar” e qual deixar passar. 
As emoções nos ajudam a tomar de-
cisões, a sentir-nos humanos, a identi-
ficar o que é importante.

 Para fortalecer esse aspecto, pode-
mos realizar a seguinte atividade:
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Tempo entre emoção e 
resposta
 Nossos juvenis (e nós mesmos) 
estão imersos na cultura do 
imediatismo, do instantâneo, onde 

muitas vezes acreditamos 
que precisamos responder 

agora, falar agora, sem 
dar espaço para refletir 
e responder de maneira 
mais oportuna. Pode 
ser muito útil criar um 

intercâmbio entre os 
adolescentes onde eles e 

nós compartilhamos a forma 
que reagimos. Por exemplo:

g QUANDO ESTOU ANSIOSO… 
“Escuto música instrumental ou 
música com uma letra que me 
encha de pensamentos positivos”. 
“Saio para caminhar”. “Faço 
exercícios de respiração”.

g QUANDO ESTOU BRAVO...  
“Escrevo tudo o que sinto em 
um caderno”. “Saio para correr”. 
“Não quero falar com ninguém”. 
“Bato a porta”. O que fazemos 
se aparecem respostas que 

não refletem uma boa gestão 
das emoções? As aceitamos, 
não julgamos, mas tentamos 
oferecer exemplos de forma 
mais adequada. Juntos, 
analisamos os prós e os 
contras da resposta dita. Esse 
diálogo é precisamente uma 
oportunidade de aprendizado; 
não atrapalhemos julgando ou 
não identificando os erros por 
misericórdia.

g SINTO PAZ QUANDO… “... “Escuto 
música”. “Estou ao ar livre”. 
“Desfruto de um banho”. “Tenho o 
meu quarto organizado”. “Realizo 
atividade física”. É importante 
ajudá-los a identificar como 
eles mesmos conseguem gerar 
climas emocionais positivos 
e como podem gerar climas 
emocionais negativos.

 Esse é um tema tão interessante 
e com tanto para aprender e 
desenvolver, que continuaremos 
abordando no próximo trimestre. 
Lembre-se que ao falar sobre esses 
temas é importante criar um clima 
afetivo, onde os juvenis não se 

sintam julgados; onde tenham a 
segurança de que serão respeitados e 
compreendidos, pois de outro modo 
não participarão e não poderemos 
aproveitar esta linda oportunidade de 
aprendizado.

 Somente nossos juvenis precisam 
de inteligência emocional? Na 
verdade, todos precisamos. Quanto 
nossas relações mudariam se todos 
crescêssemos em autoconhecimento 
e autocontrole! Deus está disposto a 
nos ajudar, não deixemos de Lhe dar 
a oportunidade de nos transformar à 
Sua imagem.

 “Deus toma os homens tais quais 
são e educa-os para o Seu serviço, se 
eles se entregarem a Ele. O Espírito de 
Deus, recebido na alma, aviva todas 
as suas faculdades. ...O caráter fraco, 
vacilante, transforma-se em outro, 
forte e inabalável. ...Tem visão mais 
clara, mais ampla. Seu discernimento 
é mais agudo, seu julgamento mais 
equilibrado” (E. White, Obreiros 
Evangélicos, p. 285-286).

g Ter a classe de discipulado: 
“Assim é” para adolescentes.

g Colaborar com a ECF “Castelos e 
coroas”.

g Promover o Batismo da 
Primavera.

g Continuar as Classes Bíblicas.

g Divulgar o projeto Quebrando o 
Silêncio.

g Ter Pré-trimestrais.

g Promover a assinatura do 
Projeto Maná.

g Participar do Projeto 
“Quebrando o Silêncio”.

g Continuar as Classes Bíblicas.

g Promover o Batismo da 
Primavera.

g Realizar a Semana da 
Esperança.

g Continuar as Classes Bíblicas.

g Participar do Batismo da 
Primavera.

g Ter Pré-trimestrais.
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de um juvenil em estágio 
inicial. O risco que podemos 
enfrentar se nosso tratamento 
for centralizado somente no 
formal e no convencional, 
é conseguir que eles não se 
sintam integrados, que não 
tenham motivação para assistir 
os programas novamente. Então, 
que a nossa aproximação até 
eles seja agradável, atrativa, que 
eles sintam que somos mais um 
deles, com mente juvenil, mas 
mantendo o equilíbrio, porque 
os extremos são perigosos. 
Lembremos o conselho: ser 
adulto, mas com mente de um 
juvenil em estágio inicial.

4. ENVOLVÊ-LOS NAS ATIVIDADES 
MISSIONÁRIAS. Envolver 
os juvenis nos projetos 
missionários da ES e PG os 
prepara para exercer seus dons 
para o serviço de Deus a vida 
toda. Agora há mais facilidade 
de organizar atividades 
missionárias de maneira 
virtual e chegar às pessoas de 
forma mais ampla. Podemos 
organizar projetos para as 
redes: vídeos de esperança, 
textos de motivação etc. Os 
juvenis usam principalmente o 
WhatsApp, Instagram, Snapchat, 
Facebook e YouTube. Com essas 
oportunidades digitais, podemos 
pregar o evangelho. Além 
disso, mesmo presencialmente, 
existem projetos missionários 
que captam a atenção do juvenil. 
É apenas uma questão de 
identificar atividades criativas.

com a linguagem das novas gerações.  
Portanto, diante dessa necessidade 
dos pais e da igreja, esta proposta 
tem o objetivo de apresentar seis 
estratégias de como captar o interesse 
dos juvenis para que façam parte das 
atividades da ES e PG.

1. JOGOS VIRTUAIS. O uso de 
ferramentas virtuais na ES 
e PG chama a atenção dos 
juvenis e é uma estratégia 
vantajosa para que eles 
aprendam as verdades bíblicas 
de maneira fácil, interativa e 
digital. Os programas digitais 
que poderiam ser usados são: 
Kahoot, Quizz, trivias, jogo 
“stop”, charadas, canta e ganha, 
tudo isso a partir da Bíblia. Se 
realizamos essas atividades 
virtuais cristãs interativas, 
captaremos a atenção e atração 
dos juvenis, pois estão de acordo 
a sua idade.

2. NOVAS ATIVIDADES. A inovação 
nos programas motiva o 
interesse. A monotonia e o 
comum podem levar ao tédio e 
à sensação de rejeição. Devemos 
fazer com que nossos programas 
impactem, sejam criativos, tanto 
o virtual quanto o presencial. 
Os recursos, as capas, cartazes, 
concursos e os materiais 
didáticos que usarmos, servirão 
para impactar a mente do 
juvenil.

3. SENTIR COMO UM JUVENIL. 
Não podemos lidar com os 
juvenis como se fossem adultos. 
Nós somos os adultos que 
agimos e lidamos com a mente 

O constante desafio para os pais 
adventistas é como captar a 
atenção dos seus filhos juvenis 

com atividades espirituais da Igreja. 
Esse desafio é maior quando a era 
digital os atrai com facilidade para 
usar a tecnologia, as redes sociais 
e os videogames; o que cria pouco 
interesse em estudar a Bíblia, passar 
tempo em oração, ou participar 
da Escola Sabatina (ES) ou de um 
Pequeno Grupo (PG). A atração 
dos juvenis está centralizada nas 
tecnologias e eles são invadidos pela 
curiosidade de adentrar por estas 
janelas digitais. Estudos indicam 
que os adolescentes entre 12 e 15 
anos têm pelo menos uma rede 
social, e entre os 9 e 15 anos fazem 
uso significativo de videogames 
(Internet Gaming Disorder) . Em 
Jeremias 9:21, lemos: “Porque a morte 
subiu pelas nossas janelas e entrou 
em nossos palácios, para exterminar 
das ruas as crianças e os jovens das 
praças”. Aqui nos diz que o inimigo 
está procurando a oportunidade 
para “exterminar” a essência das 
crianças e adolescentes com o que 
mais lhes atraia. Chama sua atenção 
sigilosamente para destruir suas 
mentes. Nesse sentido, o desafio 
fica ainda maior, voltando a mesma 
pergunta: Como despertar o interesse 
nos juvenis em participar de um PG?

 Nos primeiros anos da 
adolescência muitas pessoas deixam 
de ser membros da Igreja. Uma 
das causas principais é a falta de 
programas missionários com impacto 
juvenil, especialmente pela pouca 
ênfase no uso das tecnologias digitais 
para apresentar os conteúdos bíblicos 

Despertando o interesse pelos 
Pequenos Grupos nos juvenis

ESPECIAL PARA PAIS
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devemos nos reinventar, estimular 
o interesse dos nossos juvenis. Está 
sobre nós a responsabilidade de cuidar 
da espiritualidade de nossos irmãos 
mais jovens. Assuma o desafio de 
colocar estas estratégias propostas 
em prática com o seu filho. Lembre-se 
que elas têm o propósito de envolver 
os juvenis na missão. “Portanto, quer 
comais, quer bebais ou façais outra 
qualquer coisa, fazei tudo para a glória 
de Deus” (1 Coríntios 10:31).

 Referências:

 1. http://educaryaprender.es/datos-uso-de-redes-
sociales-ninos-y-adolescentes/

 2. https://noticias.adventistas.org/es/noticia/
institucional/los-jovenes-son-mayoria-en-la-iglesia-
adventista-segun-las-estadisticas/

PR. JESÚS GUSTAVO PUCA PUCA. 

Editado por . VICTORIA MARTÍNEZ TEJADA. 

“curtidas” por mensagem, um 
louvor, um talento ou vídeo 
cristão, nomeações digitais, o 
grupo que mais compartilhou 
com seus amigos a publicação 
da semana etc. Todas essas 
ideias, entre outras, servirão 
para que o juvenil se envolva 
ativamente.

 Você, como pai, está convidado a 
incentivar essas estratégias criativas 
para captar o interesse dos seus filhos 
juvenis e envolvê-los nas atividades 
da ES e PG da Igreja. O propósito 
dessas estratégias não é somente 
captar sua atenção, mas também 
fortalecer o relacionamento entre os 
seus colegas da sala. Quanto mais os 
envolvemos nas atividades espirituais, 
mais capazes serão de cumprir 
com a missão. Consideremos as 
características das idades que eles têm; 

5. CONHECER LUGARES NOVOS 
E SAIR DO COMUM. Realizar 
atividades ao ar livre é uma 
forma de motivação para os 
juvenis, principalmente quando 
se realiza algum projeto cristão 
ou social longe do local de 
onde eles moram. Conhecer 
lugares novos e pessoas novas 
desperta neles uma curiosidade 
de saber como é o lugar e 
as pessoas que conhecerão. 
Em muitos casos, o interesse 
parece ser mais por sair da 
rotina. Em relação ao ambiente 
virtual, sugerimos levar em 
consideração os programas de 
ES e PG. Podemos navegar na 
realidade virtual, mostrando a 
forma de relacionamento cristão 
intercultural entre os juvenis.

6. DESAFIOS. Podemos propor 
desafios para que eles realizem 
em grupo ou individualmente e 
os publiquem nas redes sociais. 
Vamos propor concursos 
digitais com sentido cristão, 
com a maior quantidade de 

Shutterstock.
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Incentivo de oferta
 Sugerimos ir montando a cada 
sábado nos minutos prévios, 
ou com os que chegam mais 
cedo, uma casinha ou igreja 
com caixas de remédios ou 
papelão reciclado. Também 
pode pedir que montem em 
casa.

ORGANIZANDO A SALA

Projetos missionários
 Neste trimestre, parte das ofertas mundiais serão 
destinadas para a Divisão Norte-Americana, com o 
desejo de concretizar quatro projetos:

g Residência para os funcionários, Escola de Palau, 
Palau.

g Segunda fase do ginásio multifuncional, Escola 
Índia Holbrook, EUA.

g Igrejas e bolsas de estudos para refugiados, 
Canadá e EUA.

g Igreja e centro comunitário, Igloolik, Canadá.

Cantinho Missionário
 O Canadá tem lindas florestas. Essa pode ser uma 
excelente oportunidade para conhecer as belezas da 
criação de Deus nesses lugares, e registrá-las em maquetes 
ou cartazes.

 As auroras boreais, conhecidas também como “as 
luzes do norte”, são um espetáculo de luzes e cores 
que acontecem no céu. Muitas vezes a atividade solar 
libera enormes quantidades de partículas no espaço e 
várias delas são atraídas para o campo magnético da 
terra, e colidem com a atmosfera perto do hemisfério 
norte. Quando essas partículas passam pela atmosfera, 
“colidem” com os átomos e as moléculas de oxigênio e 
nitrogênio presentes no ar, então a energia da colisão vai 
diminuindo para ser devolvida em forma de luzes visíveis 
de diferentes cores que se espalham por todo o céu; é 
quando a Aurora Boreal ocorre no Canadá.

 Podem ser feitas paisagens de florestas ou auroras 
boreais, e a cada sábado ir acrescentando as igrejas e 
casinhas que os juvenis fizerem, com outros detalhes que 
embelezem o cenário.

Gisela Stecler.
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Um pingente com o resumo do 
trimestre
 Com um galho, diversos modelos de folhas 
em cartolina e pedaços de lã, pode ser 
feito  um pingente para cada 
juvenil, que será usado 
para relembrar os 
versículos. Também 
podemos pedir 
aos juvenis que 
resumam em 
uma frase o que 
mais gostaram 
da lição de cada 
sábado, e que escrevam em uma das 
folhas; ao terminar o trimestre terão uma 
linda recordação do que aprenderam para 
levar para sua casa e enfeitar seu quarto.

Shutterstock.

 Com frequência 
nossas salas são 
muito pequenas e 
não podemos montar 
maquetes por falta de 
espaço. Propomos que 
decorem as janelas, já 
que isso não diminui 
o espaço, e trará um detalhe diferente na sala. Podem 
ir colocando folhas de diferentes cores para indicar: 
presença, alvo de ofertas, visitas etc.

 Uma lata pode ser transformada 
em um tronco da floresta para 
ser usado como coletor de 
ofertas, ou também, 
acompanhando o 
tema da floresta, 
confeccionar animais 
típicos com tubinhos 
de papelão.
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LIÇÃO
 As lições deste trimestre são maravilhosas. A seguir, 
você encontrará algumas ideias para aprofundar o 
desenvolvimento das histórias:

LIÇÃO Nº1: A VOVÓ 
PESADELO.
 Essa lição destaca 
o valor do cuidado e 
de como a tia cuidou 
e protegeu o pequeno 
Joás. Podemos imitar 
a atitude da tia 
Jeoseba? A proposta 

é encher balões suficientes para cada aluno, e pedir 
que os mantenham no ar, os balões não podem tocar 
no chão. Depois de um tempo determinado, peça a um 
aluno que saia do jogo, mas que deixe o seu balão. De vez 
em quando, um juvenil sai deixando que menos garotos 
cuidem dos balões. Quando é mais fácil cuidar dos balões, 
quando são muitos ou quando são poucos?

 A mesma coisa acontece conosco, em nossa família, em 
nossa igreja, em nossa Escola Sabatina. Como podemos 
cuidar uns dos outros?

LIÇÃO Nº 2: O BAÚ DO TESOURO DO REI
 A restauração iniciada por Joás pode ser o estímulo 

Setembro é o mês da Bíblia! 
 É importante desenvolver o gosto pela leitura e 
acima de tudo, desfrutar da leitura da Bíblia.  Por 
meio de detalhes e algumas atividades, é possível 
incentivar os nossos juvenis a adquirirem o hábito 
da leitura bíblica, com o objetivo de transformá-
los com a ajuda do Espírito Santo e fortalecer sua 
fé. Sem dúvida alguma, nada é mais forte que o 
exemplo. Como líder na sua sala, viva o amor pela 
leitura da Bíblia e seja um testemunho do que 
significa crescer em amizade com Jesus a cada dia. 
Aqui estão algumas sugestões para desfrutar dos 
encontros com Deus. Viva e compartilhe com os 
seus alunos:

g Tenha clips decorados com imagens, fitas. 
Além de serem encantadores, ajudam a 
marcar textos importantes. Também podem 
ser presentinhos em sorteios, incentivos etc.

g Os marcadores e os papeizinhos estilo 
post-it, podem dar destaque, facilitar e 
ser atrativos para encontrar versos ou 
parágrafos que tenham chamado a atenção. 
No momento de estudar a Bíblia ou a lição, 
tenha em mãos tudo que possa precisar. 
Ajuda muito! (Nas revisas anteriores 
compartilhamos a ideia de ter uma caixinha 

com tudo que for necessário para o culto 
pessoal).

g Após o momento da leitura, coloque metas 
para viver o que aprendeu.

g Inclua o seu nome na leitura.

g Faça listas com temas sobre o que gostaria de 
estudar, e pergunte quem poderia te ajudar.

g Visualize o que lê, imagine.

g Compartilhe com os outros o que aprender e 
desfrute!

MOLDES E FOTOS: https://downloads.adventistas.
org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/
ministerio-del-nino-3er-trimestre-2021/
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Eles podem preparar o 
pão sem levedura, ou 
com tecido e bonecos 
montar um centro de 
mesa, um cenário da 
libertação do povo de 
Israel.

LIÇÃO Nº 6: TOCANDO 
O INTOCÁVEL
 Sugerimos que você 
prepare uma folha com 
referências bíblicas de 
versículos para diferentes 
ocasiões, que sirvam 
como “ajuda memória”, 
para encontrar versículos 
que podem presentear e 
compartilhar.

LIÇÃO Nº 14: DE DENTRO 
PARA FORA
 Essa lição nos lembra a 
unção de Davi e ressalta a 
importância que tem para o 
Céu as qualidades internas, 
o caráter, os valores. Você pode preparar uma coroa para 
cada adolescente e pedir que escrevam nas coroas dos seus 
colegas, qualidades que o Céu enalteceria em cada um.

inicial para que 
os adolescentes 
pensem em algum 
projeto para limpar 
ou arrumar a igreja. 
Você pode ajudá-
los a se organizar 
e falar com os 
líderes da igreja 
para unir esforços 
e estabelecer 
prioridades (Ex.: 
pintar as paredes, 
arrumar algum 
depósito, embelezar 
o jardim, trocar as 
cortinas, etc.). Seria 
bom tirar fotos e 
ir compartilhando 
o passo a passo da 
atividade realizada; 
e que os garotos 
contem à igreja 
o que fizeram. 
Talvez os irmãos 
possam organizar 
uma atividade 
de gratidão para 
os juvenis pelo 
tempo e o esforço 
realizado (pipoca e 
filme, pizza, sucos). Não é necessário ser algo caro, mas 
sim uma atividade que mostre gratidão e amor. Nossos 
juvenis se sentem, muitas vezes como “os últimos da 
fila” ou sem valor real para a igreja, e essa pode ser a 
oportunidade para lhes mostrar o quão valiosos são para a 
sua congregação.

LIÇÃO Nº 4: A FESTA DA PÁSCOA
 Ezequiel celebrou a Páscoa. Com nossos juvenis 
podemos realizar uma 
ceia especial também. 
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E
m alguns países o Dia do Professor 
é celebrado em setembro. Por isso 
queremos compartilhar ideias 

que tem vocês como protagonistas. 
Se no seu país não se celebra nesse 
mês, não tem problema! Lembre-se 
que um detalhe de gratidão e carinho 
com os docentes é bem-vindo todos os 
dias do ano. Ninguém resiste a uma 
lembrancinha com amor!

 A proposta é incentivar e ajudar 
seus alunos a presentear com “algo 
carinhoso” os professores que têm 
na escola, não somente incentivar a 
gratidão a eles, mas também  é uma boa 
oportunidade para que os professores 
conheçam o amor do “Mestre dos 
mestres”. A sua influência pode ajudar 
seus alunos a se transformarem em 
vínculos de esperança de alcance 
eterno. A ação de agradar outro 
professor pode ser um grão de areia 
que ajude a fortalecer relacionamentos, 
animar corações tristes e estressados 
(nesse tempo quando há muitos 
conflitos na educação), ser uma brisa de 
encorajamento e fé, ser “professores ao 
resgate”.

 A seguir lhe daremos três ideias 
de presentinhos simples que podem 
estar acompanhados de algum 
versículo, frase ou citação que fale 
do amor de Deus. A tarefa para os 
seus alunos será que eles procurem 
em suas casas e tragam no próximo 
sábado, vários versículos e citações 
(prepare versículos e citações extras). 
Serão escritas em papeizinhos e 
colocados sobre a mesa para que eles 
leiam, escolham e copiem. Cada um 
escolherá o mais apropriado para seu 
professor. Quanto mais envolvidos 
estiverem e realizarem a tarefa de 
maneira mais personalizada, mais 
“carinhosa será a lembrança” (e talvez 
até estimule a ilusão de te surpreender 
em segredo”).

“Lembrancinhas com 
carinho”:

g BLOCO DE ANOTAÇÕES: Os 
professores sempre têm coisas 
para anotar. Podem preparar um 
bloco de anotações com papel 
de E.V.A, com fitas e outros 
detalhes. Nas primeiras páginas 
podem escrever uma dedicatória 
e algum versículo ou frase que 
o conecte com o “Mestre dos 
mestres”.

g Um CARTÃO BRILHANTE, 
que pode ter uma maçã ou 
uma estrela (para o docente 
“brilhante”!) com detalhes em 
papel E.V.A, cartolina, fitas, 
lantejoulas. Com uma dedicatória 
e uma promessa bíblica, pode 
ser digna de guardar em um 
lugar visível para lembrar do 
quão valiosos e queridos são. 
(Provavelmente você tem alguns 
desses cartões. Eu as guardo nos 
meus livros preferidos e me faz 
muito bem quando as encontro!)

g UMA MAÇÃ RECHEADA COM 
CHOCOLATE, uma bolacha de 
aveia ou..., com que poderia 
rechear? Mmmmm! É algo 
saboroso que pode alegrar o dia 
de qualquer um. Não deixe de 
acrescentar um cartão para que 
a doçura tenha valor eterno.

 Poderia contar muitos testemunhos 
sobre “lembrancinhas com carinho” 
que salvaram os meus dias, que foram 
um “resgate de fé e amor”, mas creio 
que você também os viveu, não é 
mesmo? Não deixemos de estimular 
as pequenas ações que enchem 
nosso mundo de amor e fé. “Muita 
gente pequena, em lugares pequenos 
fazendo coisas pequenas pode mudar 
o mundo” (Eduardo Galeano). Sejamos 
“professores ao resgate”; nós já fomos 
regatados pelo Mestre dos mestres!
 “Professores, despertai às vossas 
responsabilidades, aos vossos 
privilégios. Bem podeis perguntar: 
Quem é idôneo para estas coisas? "A 
Minha graça te basta" (2 Coríntios 12:9) 
é a afirmação do grande Mestre. Se O 
deixais fora, de lado, não procurando o 
Seu auxílio, sem esperança, na verdade, 
é a vossa tarefa. Podeis, porém, em Sua 
sabedoria e força, triunfar nobremente” 
(E. White, Conselhos aos Professores, 
Pais e Estudantes, p. 167).

Professores ao Resgate
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