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ATIVIDADES ESPIRITUAIS  
 
As atividades desta área são a prioridade do Clube e devem alimentar todas as demais. Precisam ser 
trabalhadas com criatividade, para ser atrativas. 
 
Atividades: 
 

PEQUENOS GRUPOS  
Os jovens podem ser envolvidos no projeto de Pequenos Grupos da igreja ou organizar Pequenos 
Grupos de jovens. 
 

JORNADA ESPIRITUAL - 40 MADRUGADAS COM DEUS  
É um imenso desafio de fortalecimento espiritual. Após um sábado de motivação especial, os jovens 
fazem um compromisso de acordar de madrugada durante 40 dias para manter comunhão com Deus e 
orar por algumas pessoas. Ao final do período, organizam um reencontro, testemunhando a sua 
experiência com Deus e levando cinco pessoas pelas quais oraram. Os testemunhos podem ser 
impressionantes e o hábito da comunhão será fortalecido. Existe material especial para a realização 
desse projeto. Busque mais informações no Ministério Jovem de sua Associação ou Missão. 
 

VIGÍLIAS 
As vigílias são reuniões de oração em que se abre mão do sono para manter comunhão com Deus. 
Podem ser realizadas por ocasião de um acampamento, na casa de um jovem ou na igreja. As vigílias 
precisam ser dinâmicas, envolventes e profundamente espirituais. 
 

SANTA CEIA  
É uma grande oportunidade de reconsagração. A realização dessa cerimônia precisa ser acertada com 
o Pastor Distrital e deve ser dirigida pelo mesmo. A realização de uma Santa Ceia especial entre os 
jovens pode fortalecer o relacionamento de uns para com os outros e especialmente a comunhão com 
Deus. A Santa Ceia pode acontecer em um acampamento, vigília, etc. 
 

PÔR DO SOL DA TURMA  
Culto que pode ser realizado no pôr-do-sol de sexta-feira ou sábado. É uma oportunidade para integrar 
o grupo e fortalecer a observância do dia do Senhor. Muitos jovens provém de famílias que não 
realizam esses cultos. Outros vivem onde essa adoração é realizada de maneira desestimulante. 
Alguns ainda, são os únicos adventistas em sua família. Todos precisam de apoio especial nessa área. 
 

ALMOÇOS AOS SÁBADOS  
Promover um almoço comunitário com os jovens contribui para tornar mais envolvente a observância 
do sábado. Além disso, é uma oportunidade para integrar o grupo, convidar novos jovens a fim de 
participar do Clube e até envolver as famílias dos jovens no programa. É recomendável dividir 
responsabilidades pelas equipes, como por exemplo, pedindo que cada pessoa ou equipe traga os 
alimentos. 
 

LEITURA DO LIVRO DO CLUBE DO LIVRO  
A cada ano, o Ministério Jovem sugere um livro especial para ser lido por todos os jovens. A promoção 
da leitura desse livro fortalece cultural e espiritualmente o participante. Tenha pelo menos um 
exemplar do livro escolhido para ser lido pelos jovens. Além disso, promova atividades que envolvam a 
leitura do mesmo. 
 

REALIZAÇÃO DO CULTO JA  
O Clube de Jovens pode se tornar um apoio importante na realização dos cultos JA e na direção da 
Sociedade JA. Em alguns lugares, o Clube e a Sociedade JA já são um só, somando forças para atender 
melhor aos jovens. O Clube tem uma estrutura que envolve e compromete os jovens e isso pode muito 
bem ser canalizado para o Culto JA através das equipes, fortalecendo todos os jovens e a igreja como 
um todo. 
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MEDALHA DE DEDICAÇÃO  
A medalha de dedicação envolve os jovens com todos os departamentos da igreja. Ao fi nal, eles são 
condecorados por esse envolvimento. Durante a participação, possivelmente esses jovens se envolvam 
em alguma área da igreja, cumprindo seu papel como cristãos e descobrindo seus dons espirituais. 
Procure o cartão de registro da medalha no Ministério Jovem de sua Associação ou Missão. 
 

REQUISITOS EM LIDERANÇA DE JOVENS  
Os três níveis de liderança jovem (Líder, Líder Máster e Líder Máster Avançado) também são uma 
importante ferramenta de crescimento espiritual, além de preparar melhor os jovens para servir o 
Clube, a Sociedade JA e a própria igreja. 
 
Procure o cartão de registro de Liderança Jovem no Ministério Jovem de sua Associação ou Missão. 
 

CONCURSOS BÍBLICOS  
Os concursos bíblicos estimulam a leitura da Bíblia e a fidelidade ao Ano Bíblico. Podem ser realizados 
com os membros das equipes, entre uma equipe e outra ou até mesmo envolvendo toda a igreja.  
 

CONCURSO MUSICAL  
Os concursos musicais contribuem para envolver os jovens com as músicas cristãs. Como base, pode 
ser usado o Hinário Adventista, o CD JA do ano, os CDs JAs de anos anteriores, etc.  
 

CONCURSO SOBRE ELLEN WHITE  
É uma forma estimulante de levar os jovens a ler o que Ellen White escreveu. Pode ser usado um livro 
especial como base (Só para Jovens, Mensagens aos Jovens, etc.). Podem ser usados temas especiais 
escritos por ela, ou mesmo questões sobre a sua vida. 
 

SÁBADO TOTAL  
É a programação de todo um sábado na igreja, realizada pelo Clube de Jovens: Classe dos professores, 
Escola Sabatina, Culto Especial, Santa Ceia, culto JA especial, Batismo, programação social especial à 
noite, etc. Pode-se oferecer uma lembrança à porta. 
 

SEMINÁRIOS DE TEMÁTICA JOVEM  
Devem ser aproveitados como uma oportunidade para apresentar aos jovens a visão de Deus e da 
igreja sobre várias questões de comportamento.  
 

IDÉIAS PARA DEBATE  
A melhor maneira de conversar com os jovens é fazê-los pensar ou apresentar uma situação prática 
para que possam opinar. A seguir você tem uma boa quantidade de sugestões de perguntas que 
podem fazer seu Clube viver momentos dinâmicos, que promovam crescimento espiritual. 
 
1. Por que você deseja ir para o Céu? 
2. Como você planeja conseguir chegar ao Céu? 
3. Fale do momento de sua vida em que estava seguro de que Deus era o primeiro de tudo. 
4. Que oração foi respondida da maneira que você desejava? 
5. O que você gostaria de mudar em sua personalidade? 
6. Descreva Deus usando só uma palavra. 
7. Faça uma lista de três razões pelas quais você ama a Deus. 
8. Que forma Deus usou para revelar Seu amor a você, na semana passada? 
9. O que você gostaria de fazer para Deus, se não estivesse limitado por falta de tempo, talentos ou 
dinheiro? 
10. O que mais preocupa você, na semana que vai começar? 
11. O que produziu maior alegria em você, na semana que passou? 
12. Qual foi a última vez que você chorou? Por quê? 
13. Que oração feita recentemente por você, obteve resposta? 
14. Qual a mudança mais difícil que você já pediu que Deus fi zesse em sua vida? 
15. Se você se tornasse um animal, qual gostaria de ser? Por quê? 
16. Qual é o seu dia favorito da semana? Por quê? 
17. Qual é o dia que você menos aprecia na semana? Por quê? 
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18. Se você soubesse que um terremoto de 7,5° na escala Richter iria ocorrer dentro de 10 minutos, o 
que você faria? 
19. Se você soubesse que iria morrer dentro de um dia e pudesse fazer três coisas, o que faria? 
20. Quem, excluindo Jesus, é o seu personagem favorito na Bíblia? Por quê? 
21. Quais as três coisas que você mais gosta no sábado? 
22. O que você gostaria de ser, caso tivesse que trocar de profissão? 
23. A quem você gostaria de dizer “muito obrigado”? Por quê? 
24. Se você pudesse viver as palavras de uma frase, qual frase escolheria? 
25. O que você compraria se tivesse meios para fazê-lo? 
26. Qual a primeira pergunta que você fará a Jesus quando estiver com Ele no céu? 
27. Fale acerca de um dos melhores presentes que já recebeu na vida. 
28. Fale algo sobre sua família que ajuda você a se com pre ender melhor. 
29. Quem é seu personagem bí bli co fa vo rito? Por quê? 
30. O que você mais gosta em seus pais? E o que menos gos ta neles? 
31. Qual é a decisão mais difícil de sua vida? 
32. Descreva um evento que provocou grande impacto em sua vida. 
33. Em sua opinião, quem você conhece que mais se assemelha a Cristo? 
34. Na sua opinião, o que signifi ca ser um lí der? E o que significa ser um seguidor? 
35. Na sua opinião, o que signifi ca ser um cristão? 
36. Se você tivesse que se descrever com uma cor, qual cor seria? 
37. Agora, descreva os membros do grupo com uma cor. 
38. Que sons descrevem sua vida? 
39. Pelo que você gostaria ser lem brado? 
40. O que você teria gostado mais no Jardim do Éden? 
41. Qual o livro mais in te res sante que você leu nos últimos tempos? 
42. Se você pudesse atuar em um filme, que personagem gostaria de ser? 
43. Se você pudesse decretar uma lei, que lei seria? 
44. Como é seu dia antes de se reunir com o grupo? 
45. Fale sobre um verso bíblico que anima você. 
46. Qual o livro da Bíblia de que você mais gosta? 
47. Se você pudesse passar um dia com um personagem bíblico, além de Jesus, a quem escolheria? 
48. Como sabe que a Bíblia é a Pa la vra de Deus? 
49. Na sua opinião, o que é mais difícil de aceitar na Bíblia? 
50. Como a Bíblia afeta sua vida diá ria? 
51. Se você pudesse ser um outro membro de sua família por um ano, qual deles seria? 
52. Se alguém lhe oferecesse um carro novo para não tomar banho, pentear-se, escovar os dentes ou 
mudar roupas por um mês (sem que ninguém ficasse sabendo), você aceitaria? 
53. Se você pudesse inventar a cura pa ra a doença de alguém, mas tivesse que suportá-la pelo resto 
da vida, você inventaria? 
54. Se Deus viesse aconselhar você, face a face, o que você Lhe diria? 
55. Se pudesse passar 24 horas com alguém no mundo, com quem seria? O que fariam juntos? 
56. Se tivesse a oportunidade de visitar qualquer lugar do mundo, mas precisasse fazê-lo sem um 
destes sentidos: visão, audição e paladar, aonde você iria? E qual desses sentidos faria mais falta? 
57. Se pudesse acabar com todas as guer ras, matando apenas uma pessoa, você faria isso? 
58. Se você ganhasse uma bolsa de estudos para o curso de sua predileção, mas descobrisse que 
alguém trocou os documentos e a bolsa passou a pertencer a outra pessoa, o que você faria? 
59. Se alguém marcasse um encontro entre você e algum desconhecido, você iria? 
60. Se você pudesse receber 30 elogios por dia, mas de pessoas pagas para elogiá-lo, você aceitaria os 
elogios? 
61. Se você pudesse comprar um de tector de mentiras de bolso e ele dis paras se cada vez que 
alguém men tis se, você o compraria? Se comprasse, o usaria? 
62. Se você fosse castigado com um cho que elétrico cada vez que fizesse referência a sua fé, a Deus 
ou ao Espírito Santo, continuaria tes temunhando? 
63. Se pudesse criar um grupo íntimo de 12 pessoas para apoiar e partilhar sua fé, mas ninguém mais 
pudesse ser acrescentado ao grupo, você deixaria alguém de fora? 
64. Se você pudesse ser um líder de influência em sua escola (líder de uma corporação, atleta, 
presidente do diretório estudantil), mas tivesse que romper com seu melhor amigo, você o faria? 
65. Se você pudesse se tornar um atleta em qualquer esporte, mas fosse impedido de receber dinheiro 
ou angariar fama, ainda desejaria essa habilidade? 
66. Se todos os cristãos pudessem ser tatuados com a opção de sua fé seria necessário para você usar 
tatuagem para mostrar que é cristão? 
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67. Se você soubesse que todas as Bíblias seriam destruídas daqui a um mês, o que faria? 
68. Se você pudesse ser lançado a 2.000 anos no futuro ou a 2.000 anos no passado, qual escolheria? 
69. Se tivesse a máquina do passado, a que tempo do passado você regressaria? 
70. Quais foram as histórias preferidas de sua infância? 
71. Se o dinheiro não fosse problema, onde você gostaria de passar suas férias? 
 
 
 
 
 
Fonte: www.ja.org.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


