
MATERIAL PARA JOVENS E ADOLESCENTES 
 
 

06 DE DEZEMBRO – DIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 
SÃO CLEMENTE DE ALEXANDRIA 

 

FALA SÉRIO! 
 
TEMÁTICA: LIBERDADE, RESPONSABILIDADE, MATURIDADE. 
 
Dezembro chegou e com ele a expectativa de fim de ano, Natal e 
finalmente, férias escolares. É época , viajar para praia, curtir os 
amigos e amigas, se divertir, curtir a v
Nós, adolescentes, desejamos ser livr
grandes: 

 Os pais nos tratam como se fôsse

 Nós nos sentimos ainda muito in

 O que o mundo nos oferece não

satisfaz. Então, como ser livres? 

A história de Martinha, que vai ser co
ajudar-nos a refletir sobre a liberdade
 
1. MARTINHA, MADURA OU FRACA
 
Eis aqui o começo da história de Mart
(Alguns adolescentes podem dramatizar ou c
grupo. Depois, algumas perguntas vão ajuda
 
 Martinha tem 16 anos. Sofre m
fazer tudo o que quer. Por exemplo, 
dizem: "Você volte antes das 10:00 ho

Martinha diz às colegas: "Fala
madura! Meus pais são muito bitolado

Muitas vezes Martinha chora, p
mim. Pensam que sou uma criança, e
moça! Não sou mais criança, não. Eu 

Martinha aproveita os momentos de liberdade que tem para 
encontrar-se com a turma de Beto... Aí ela se sente tão bem! Como é bom 
ser livre! 

Outro dia houve uma festa na casa de Beto. Martinha gostou tanto 
de batida de maracujá, que até ficou tontinha.. . 
 Agora cada vez que se encontra com a turma, toma cerveja ou outra 
bebida alcoólica. É tão bom ser livre! 

Martinha começou a namorar com André, colega de Beto. É tão 
gostoso ficar em silêncio ao lado dele, dando e recebendo carinhos. É tão 
bom ser livre! 
 de sair
ida. 
es. O fato é, que as dificuldades são 

mos crianças; 

seguros; 

 nos 

ntada, pode 
. 

? 

inha. 
ontar a história para o 
r a reflexão.) 

uito porque seus pais não a deixam 
quando vai a uma festa, seus pais lhe 
ras, senão você não sai mais!" 
 sério! Eu sei o que faço, eu sou 
s." 

ensando: "Meus pais não confiam em 
nquanto meu corpo é um corpo de 

sei o que eu faço!" 

Já no ônibus, conheceu Paulo... Ele teve tanto jeito, foi tão 
carinhoso, que Martinha se derreteu nos braços dele. Martinha e Paulo 
não foram ao motel porque uma colega dela atrapalhou tudo. Mas é tão 
bom ser livre! 
"Eu não sou mais criança” diz Martinha. 
"Eu quero ser livre!" 

 

 

 

Para ajudar a reflexão 
Vamos animar o debate a partir das seguintes perguntas: 

1. O que a gente acha de Martinha? 
2. A Martinha é uma jovem livre? Por quê? 
3. A Martinha é bastante madura para fazer tudo o que quer?  
4. Quando nosso corpo vira corpo de homem ou corpo de mulher, é 

sinal de que a gente já é maduro? 
5. É bom fazer tudo o que se deseja, tudo o que se quer? 
6. Será que, como Martinha, também somos inseguros e frágeis? 
7. O que a bíblia nos fala? Olhar Lucas 15, 12- 32. 
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MATERIAL PARA JOVENS E ADULTOS 
 
 

06 DE DEZEMBRO – DIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 
SÃO CLEMENTE DE ALEXANDRIA 

 

O QUE QUEREMOS SER ? 
 
TEMÁTICA: AUTENTICIDADE, RESPONSABILIDADE, MATURIDADE DA FÉ. 
 
Todos nós temos diferentes funções e ministérios, dentro e fora da igreja de Cristo. 
Nosso encontro de hoje deve auxiliar na percepção que temos de nós mesmos e das 
escolhas que temos feito. Auxiliar a viver as relações interpessoais num clima de amor 
fraterno dentro da comunidade da qual fazemos parte, exercendo diferentes ministérios. 
 
Analisando a figura, damos início a discussão sobre os principais objetivos e metas que 
se tem na vida e o papel que temos desempenhado. 
 
(Se o grupo for grande, deve-se dividí-lo em grupos menores de 4 pessoas para análise e 
debate do desenho). Pode-se ampliar a figura para a discussão. 
 
Após análise do desenho e ponderações ouvir o que nos diz a Bíblia. 
Ler Marcos 9, 33–37 e  
 
 O que mais me chamou a atenção no desenho? 
 Qual a relação do que está no desenho e a minha vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Quem sou eu no desenho? (Eu já fui um deles? Eu já fui os dois?) 
 Como seria se ao invés de termos uma pergunta, fosse a seguinte afirmação: 

“Você deveria ser (trabalhar para ser) do jeito que te falo!” 
 Como podemos ajudar uns aos outros para sermos cada vez mais autênticos, livres 

e felizes? 
 Depois de todos no grupo terem falado, faz-se uma plenária para que todos os 

grupos possam dizer o que de mais importante concluíram no grupo. 
 Qual o grupo/ministério que mais precisa atenção hoje na sua comunidade? 

Serão as crianças? Por quê? Serão os jovens? Por quê? Serão ....? 
 Como alcançá-los sem impor nossa própria vontade? 
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Prezados irmãos e irmãs, 

 

Neste dezembro de 2005 nosso Departamento Provincial de Educação Cristã e Missão está apresentando o material do 

Dia Nacional da Educação Cristã (05 de dezembro). Ele é composto de reflexões e pistas para redescobrir o compromisso 

cristão, a maturidade da fé e o desafio do evangelho. 

 

O material a ser usado ao longo do mês, está assim apresentado: 

1. Material para adultos e Jovens: Sob o texto de Marcos 9, o grupo terá como centro de reflexão o material acima. 

2. Material para Jovens e Adolescentes: Sob o olhar de Lucas 15, os adolescentes poderão descobrir a proximidade de suas 

vidas com os valores do Evangelho de Jesus. 

3. Material para Escolinha Dominical Infantil: quatro idéias práticas para serem fotocopiadas e aplicadas no contexto já 

existente da Escola Dominical para Crianças de sua comunidade local. Importante o uso da leitura da Palavra de Deus 

para a criança ir apurando seu gosto pela leitura da Bíblia. 

 
Todos estes níveis podem ser utilizados no contexto de sua comunidade, levando em conta as realidades particulares de 

cada grupo proposto. Faz-se importante o uso da Bíblia e a contextualização; é também de se observar o uso de cantos, 
hinos, orações, técnicas e dinâmicas para envolver o grupo e tornar a reflexão mais rica. 
 

Esperamos que façam bom uso do material. 

Um abençoado tempo do Advento e um Feliz Natal! 

 

Fraternalmente em Cristo, 

Revd. Dessórdi Leite + 
 Diretor do Departamento 


