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ATIVIDADES RECREATIVAS  
 
Recreação saudável constitui um aspecto vital do desenvolvimento dos jovens, e muitos benefícios 
podem ser alcançados se o Clube oferecer recreação adequada e instrutiva para eles. O principal 
objetivo deve ser não apenas ocupar o tempo, e sim, prover alguma atividade signifi cativa e saudável 
que seja capaz de conduzir a companheirismo, envolvimento salutar e estímulo intelectual.  
 

A DEFINIÇÃO DE RECREAÇÃO  
 

A recreação, na verdadeira acepção do termo 
recriação, tende a fortalecer e construir. Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações 

usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo 
vigor ao sério trabalho da vida. 

Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 362 
 

A RECREAÇÃO É NECESSÁRIA  
 

O recreio é necessário aos que se acham 
ocupados em labor físico, e mais ainda, essencial àqueles cujo trabalho é especialmente 

mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em 
contínuo e excessivo labor, mesmo sobre temas religiosos. 

Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 392 
 

TESTES DE GENUÍNA RECREAÇÃO  
 

“Julgai todas as coisas, retendo o que é bom” 
(I Tes. 5:21). Será que você é capaz de pedir a bênção de Deus sobre a recreação que vai 

praticar? 
Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 386 

 

RECREAÇÃO OU DIVERSÃO? 
 

Existe diferença entre recreação e divertimento. Recreação, quando fiel a seu nome - 
recriação - tende a fortalecer e erguer... A diversão, por outro lado, é procurada como fonte 

de prazer, e muitas 
vezes é levada ao excesso; absorve as energias que 

seriam necessárias ao trabalho útil, e assim representa um obstáculo ao verdadeiro sucesso 
na vida. 

Ellen White, Educação, p. 207 
 

DIVERSÕES DESACONSELHADAS A UM JOVEM CRISTÃO  
 
Jogos nos quais acaba sendo envolvido dinheiro. (Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 392) 
 
Jogos de cartas e outros jogos de azar. ( Ellen White, Mensagens aos jovens, p. 379, 380 a 392) 
 
Freqüência ao teatro e ópera. (Ellen White, Patriarcas e Profetas, p. 459 e 460) 
 
Danças. (Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 392 e 390) 
 
Eventos esportivos e competições comercializadas. (Ellen White, Mensagens aos Jovens, p. 213) 
 
Televisão e vídeo com apresentações teatrais ou produções que não estejam de acordo com os padrões 
cristãos. ( Ellen White, Patriarcas e Profetas, p. 459 e 460) 
 

ALGUMAS IDEIAS ESPECIAIS  
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JOGOS RECREATIVOS ENTRE EQUIPES  
 
Podem ser organizadas atividades que exijam integração e bom humor da parte da equipe. Alguns 
exemplos de atividades deste gênero: 
 
Voleibol – Jogo de vôlei em que quatro jogadores se posicionam de cada lado, segurando as pontas 
de um lençol. Eles só podem jogar a bola juntos, usando o lençol. 
 
Futebol Gigante – Jogo de futebol, cuja característica é uma bola de mais de um metro de altura. A 
bola deve ser preparada especialmente para a atividade. 
 
Futebol de duplas – Jogo de futebol em que dois jogadores são amarrados um ao outro pela perna. 
 
Cross – Conjunto de atividades que cada equipe deve desenvolver com tempo cronometrado. Ex. 
Colocar linha em uma agulha, correr um trajeto levando alguém em um carrinho de mão, fazer três 
gols com chutes livres em uma miniatura de gol, etc. 
 

BRINCADEIRAS 
Atividades recreativas para salão, grupos, duplas ou brincadeiras individuais. Podem ser encontradas 
em livros especializados ou mesmo ser criadas pelo grupo. 
 

SOCIAL DE RODA  
Passatempos em que se cantam músicas acompanhadas por palmas, etc, cujo tema é uma brincadeira. 
Seguir o líder, por exemplo. 
 

FILME 
Assistir a um filme bem escolhido na casa de um jovem pode ser uma ótima opção para uma atividade 
de integração com o grupo. É importante ser muito zeloso na escolha do fi lme, pois o Clube de Jovens 
é um programa da igreja e seus valores não podem ser quebrados. Por outro lado, uma boa prática é 
conversar com o grupo ao final do filme para saber quais as lições podem ser tiradas da exibição. Isso 
ajuda os jovens a criar senso crítico para com a mídia. 
 

PROGRAMAS TEMÁTICOS  
Você pode organizar programas temáticos entre equipes. Talvez “solteiros para casados” e vice versa, 
“homens para as mulheres” e outras combinações mais. Sugerimos programas com temas e roupas 
defi nidas, como por exemplo: década de 60, jardim da infância, etc. É importante cuidar para que não 
haja exageros ou imitação de programas populares de auditório. 
 

JOGOS DE MESA  
Jogos de mesa são alternativas para atividades recreativas do grupo em acampamentos, reuniões nas 
noites de sábados, etc. São, porém, opções para ser usadas de vez em quando. 
 

PAPO LIVRE  
Os jovens gostam de estar em turma. Por isso, um bate-papo livre poderá ser sugerido em uma 
reunião do Clube ou mesmo na casa de um participante. Poderá haver um tema determinado ou 
apenas bate-papo geral entre o grupo. 
 

SERENATAS 
Essa é uma atividade que pode ter objetivo espiritual, mas também recreativo. Os jovens podem sair à 
noite e cantar da sua amizade para com os líderes da igreja, outros jovens, amigos da igreja, ex-
adventistas, nas despedidas, etc. 
 

RUA DO RECREIO  
Atividades que podem ser feitas na rua da igreja e envolver os jovens, vizinhos, amigos 
da igreja, etc. Com isso o Clube ajuda a abrir as portas da comunidade, além de recrear 
seu grupo. 
 
Fonte: www.ja.org.br 


