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ATIVIDADES COMUNITÁRIAS  
 
Essa é a área que toca profundamente no idealismo dos jovens, além de mostrar o amor na prática. Ao 
envolver os jovens, eles se sentem desafiados e surpreendem. 
 
É importante lembrar que, como igreja, não fomos chamados apenas para melhorar nossa 
comunidade, mas para salvá-la. Por essa razão, cada projeto comunitário precisa tornar-se um projeto 
missionário e deve ser uma excelente oportunidade para o testemunho, pregação, entrega de 
literatura, etc. 
 

SOS CRIANÇA  
Atendimento a crianças doentes. É possível fazer e consertar brinquedos, tais como: animais de 
pelúcia, de lã, etc., para o uso em hospitais e instituições infantis. 
 

APOIO A CRIANÇAS DE RUA  
O Clube de Jovens pode localizar um grupo de crianças de rua, ministrar-lhes mensagem e recreação, 
fornecer-lhes noções de cuidado com a saúde e oferecer a elas artigos de higiene, brinquedos e 
alimentos. O Clube pode optar por separar um dia da semana em cada mês para essa atividade. É 
fundamental fazer parceria com o departamento de assistência social da igreja. 
 

OPERAÇÃO SEMENTINHA  
Distribuição de sementes. Na época da primavera, alguns jovens do Clube, visitam as casas aos 
domingos ou feriados com a finalidade de entregar sementes de flores acompanhadas de uma 
mensagem da Bíblia. 
 

PROJETO CARA NOVA  
Limpeza de escolas. Um grupo de jovens do Clube pode se oferecer para realizar uma faxina em uma 
escola pública ou na escola adventista, em um domingo ou feriado. Na segunda-feira, quando pais e 
alunos comparecerem à escola, notarão a diferença e poderão ler uma faixa com os dizeres: “Escola de 
Cara Nova. Um presente dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia”. 
 

OPERAÇÃO PENTE FINO  
Orientação a famílias carentes. Os jovens podem adotar um bairro carente e convidar um grupo de 
profi ssionais ou irmãos da igreja para visitar as casas de um bairro carente, orientar e ajudar nas 
necessidades das famílias (alimentação, limpeza, saúde, etc.). 
 

PROJETO RENOVAÇÃO  
Limpeza da cidade. Junto à porta de cada casa ou comércio, pode ser entregue uma mensagem: 
“Vamos manter nossa cidade mais limpa. Estamos fazendo a nossa parte. Com carinho, Jovens 
Adventistas do 7º Dia” e o endereço da igreja. O clube pode desenvolver o projeto em um domingo. 
 

PROJETO BOA VIZINHANÇA  
Limpeza da rua da igreja. É um ótimo projeto comunitário e missionário. Os vizinhos da igreja 
raramente são atendidos por ela. Muitas vezes se sentem incomodados pelo barulho, pelo excesso de 
movimento e às vezes, pelos carros estacionados em frente às suas casas. Que tal, num domingo ou 
feriado, reunir uma turma e limpar a rua da igreja e as calçadas dos vizinhos? Isso vai quebrar 
barreiras e causar uma forte impressão. 
 

MISSÃO BOA PRAÇA  
Restauração de locais públicos. Muitas comunidades, especialmente as pequenas, estão interessadas 
em contar com a ajuda de jovens para a restauração de seus locais históricos e praças. Entre em 
contato com o órgão público local responsável por isso. 
 

SALVANDO NOSSO PLANETA  
 
O Clube pode se envolver em projetos ambientais, como o plantio de árvores, construção de viveiros 
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de pássaros, preservação de animais selvagens, controle de erosão e atividades similares. Durante os 
projetos, pode ser afi xada uma faixa ou entregue um folheto com os dizeres: “Jesus já salvou nosso 
planeta. Vamos continuar essa obra.” 
 

PROJETO VIDA POR VIDAS  
Doação de sangue, com ênfase especial no período da Semana Santa. A proposta é servir à 
comunidade e também fortalecer o programa de evangelismo. O tema pode ser: “Ele doou tudo para 
que você possa doar um pouco”. A secretaria de saúde deve ser contatada e também outras 
instituições podem ser envolvidas na campanha. Deve haver uma boa promoção interna e externa e a 
imprensa precisa ser devidamente informada do projeto. 
 

RUA DO RECREIO  
Separar uma rua da cidade, com permissão dos órgãos legais responsáveis, e organizar um domingo 
de lazer para as crianças. A rua deverá localizar-se em um bairro carente e a comunidade precisa ser 
avisada com antecedência sobre o evento. Logo pela manhã os jovens ornamentarão a rua, iniciarão as 
atividades ensinando hinos para crianças, uma história bíblica e realizando uma gincana infantil. 
 

CRIANÇA FELIZ  
Entrega de presentes a crianças carentes. Pode ser feita uma campanha de arrecadação de presentes 
ou recursos para comprar lembrancinhas e entregá-las em uma creche, orfanato, bairro carente, etc. É 
importante lembrar que todas estas atividades devem ser canais para a pregação do evangelho. Para 
isso, devem ser ensinados hinos infantis, contadas histórias bíblicas e doada literatura para os pais. 
 

MEU PRESENTE DE NATAL  
Campanha de arrecadação de presentes para famílias carentes da igreja e comunidade. Pode ser 
realizado um programa na igreja, no período do Natal, ocasião em que os presentes serão entregues 
às famílias. 
 

JOVENS AMIGOS  
Para este projeto, o Clube de Jovens, em concordância com o departamento JA, pode aproveitar a 
semana de oração JA, que ocorre durante o mês de julho. No decorrer da semana, os jovens se 
revezam (durante o dia) em projetos nas regiões centrais ou periféricas e à noite vêm para assistir ao 
programa da semana de oração na igreja, levando pessoas contatadas durante as atividades. A 
semana pode ser chamada “semana dos jovens amigos”. Podem ser desenvolvidos projetos na área de 
saúde, odontologia, alimentação, higiene, educação de filhos, etc. 
 

PROJETO SAÚDE TOTAL  
Profissionais da área da saúde colocarão em prática seus conhecimentos, servindo à comunidade em 
praças, escolas e parques. 
 

PÃO NA PRAÇA  
Alimentação de pessoas carentes. Regularmente os jovens do Clube podem se deslocar a uma praça, 
oferecendo alimentos aos carentes. O ideal é realizar o programa na sexta à noite, quando os jovens já 
estão voltados para as atividades espirituais, sendo então, mais fácil envolvê-los. 
 

PROJETO MÃO ESTENDIDA  
Envolve arrecadação de alimentos para famílias carentes da igreja ou comunidade. 
 

VISITA A AUTORIDADES  
É o Clube de Jovens reconhecendo o benefício das atividades exercidas pelas autoridades civis e 
militares na sua localidade. A homenagem mostra o apoio da igreja a essas pessoas e abre o coração 
das mesmas para a igreja. A homenagem pode ser feita no gabinete do homenageado ou na igreja. 
 

VISITA A PASTORES EVANGÉLICOS  
No dia do pastor (4° sábado de outubro), dividir as equipes do Clube para, em nome na Igreja 
Adventista, ir à casa de pastores evangélicos da região em que se localiza a igreja, mostrando o valor 
dos mesmos para a fé dos seus fiéis. O ideal é entregar-lhes o livro “Nisto Cremos” e convidá-los a 
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fazer uma visita a nossa igreja. 
 

AVENTURISMO  
Aventura, turismo e evangelismo. Um programa completo para passeios com os jovens. Você pode 
planejar por exemplo, uma viagem a uma cidade turística, com uma gincana envolvendo os 
participantes. Essa gincana deve envolver atividades recreativas, esportivas e evangelísticas, tais como 
distribuir uma quantidade de folhetos por equipe ou fazer um culto em praça pública, em que cada 
equipe desempenhará uma parte. Assim se alcançam os três propósitos do projeto. 
 

CURSO COMO DEIXAR DE FUMAR  
Palestras médicas que promovem uma forte dose de estímulo para o abandono do vício de fumar. Para 
um bom resultado desse projeto, devese levar em conta uma ponte entre a melhora do corpo e a 
salvação da alma. O programa deve começar no sábado à noite e estender-se até a próxima quinta-
feira.  
 
Deve ser dada atenção especial à propaganda, recepção, material de apoio e palestrantes. Você pode 
obter maiores informações com o Ministério de Saúde de sua Associação ou Missão. 
 

CURSOS DE SAÚDE  
Seguindo os mesmos moldes do “Curso Como Deixar de Fumar em Cinco Dias”, podem ser ministrados 
cursos de prevenção ao estresse, às drogas, de arte culinária, etc. 
 

CICLISTAS MISSIONÁRIOS - CORAÇÃO NOVO  
É uma propaganda moderna e saudável dos princípios de saúde definidos pela igreja. Os ciclistas 
podem usar como lema expressões que liguem o cuidado com o coração ao novo coração que Deus 
pode dar. Organize um grupo de ciclistas e promova-o junto aos meios de comunicação. 
 
 
 
Fonte: www.ja.org.br 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


