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Temos dois versículos na Bíblia que falam sobre a adolescência do Senhor Jesus, a partir
dos 12 anos de idade:
Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava
todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em
graça para com Deus e os homens. - Lucas 2:51-52
Aqui nós vemos quatro áreas de crescimento na vida do adolescente:
• Intelectual (sabedoria)
• Físico (estatura)
• Espiritual (graça para com Deus)
• Social (graça para com os homens).
Vemos também no versículo 51 a necessidade de honrar e obedeçer aos pais.
No ministério com juniores em situação de risco devemos alcançar estes quatro áreas de
crescimento. Algumas possibilidades de atividades podem incluir-se:
1. Intelectual
 aulas de informática, inglês etc
 ajudar na leitura (ex. Estudos bíblicos em grupo)
 ajudar com dever de casa, projetos e pesquisas etc
 ajudar com vagas na escola, material escolar etc
2. Físico
 atividades desportivas, passeios, poço/piscina etc
 alimentação (lanches, cestas básicas etc)
 assistência com médico, hospital, dentista etc
3. Espiritual
 Estudos Bíblicos
 Adoração
 Oração
 Evangelismo
 Ministração
 Datas especiais: Natal, Páscoa etc

4. Social
 Comportamento no grupo
 Resolução de conflito (exemplo de Jesus!)
 Respeito aos pais
 Trabalho em equipe (ex. Resgate)
 Aniversários
 Cidadania
Alugumas atividades que utilizamos:
1. Estudos Bíblicos em pequenos grupos
Utilizamos um formato de adoração, estudo e lanche. Os estudos incluem atividades em
grupo, e são focalizados em tópicos. Muitas vezes temos um tempo de oração e
ministração.
Depois de uma série de estudos, temos um passeio ou atividade social.
2. Ensinando a Orar
Utilizamos 12 placas com assuntos de oração: avivamento, famílias, governo, escolas, as
igrejas, Jerusalém, nossa igreja, as nações, salvação, cura, a cidade, presos.
3. Ministração e Adoração
Deus quer falar com os adolescentes! Se conseguimos que eles entraram da presença
dEle, terão experiências poderosas, ex. visões, visitações e manifestações sobrenaturais
da presença e do poder do Espírito Santo. Haverá também libertações, curas etc.
Precisamos facilitar, explicar e pastorear o mover do Espírito Santo. Criar um "lugar
seguro" onde eles podem entrar na presença de Deus (o "cenáculo" ou segundo andar Atos 1:13).
Depois que eles tiveram experiências com Ele, os adolescentes vão querer mais!
4. Libertação
O modelo de Jesus:
Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; purificará os filhos de Levi, e os
refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e
as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias
antigos, e como nos primeiros anos. - Malaquias 3:3-4 ECA
Jesus não procurou os demônios - a Sua presença os provocou. Ele não permitiu que
eles se manifestassem:
"e Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, e expulsou muitos
demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam."
- Marcos 1:34 ECA

5. Transferência de Unção
Mateus 19:13-15 ECA:
Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos, e
orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os
pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E,
tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali.
Marcos 10:13-16 ECA:
Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam.
Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir a mim as
criancinhas, e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Em verdade vos
digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma
entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou.
A oração com imposição de mãos na Bíblia acontece ou para cura (ex Marcos 6:5) ou
para a transmissão de unção (ex Atos 19:6).
Podemos entender que este grupo incluiu juniores (Mateus / Marcos paidion - crianças
pequenas ou maiores).
6. Liberando-os para Ministrar
O modelo de Jesus:
 Ele fez, os discípulos olharam (Marcos 1)
 Os discípulos fizeram, Jesus olhou (Marcos 3:13)
 Ele enviou os discípulos para ministrar e depois voltar e prestar contas (Marcos
6:7-13)
 Ele enviou-os para ministrar (Marcos 16:15-20)
O exemplo de Jesus e seus discípulos (Marcos 2:18-22 ECA):
Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe
perguntaram: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam
os teus discípulos?
Respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto
está com eles o noivo? Enquanto têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas o
tempo virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão.
Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo
novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres
velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e estragam-se tanto o vinho como
os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos.
No início do processo do discipulado, Jesus não ensinou as "disciplinas espirituais". Ele
ensinou os discipulos a amar a Sua presença e ministrar: pregando o evangelho, curando
os enfermos, expulsando demônios. Neste processo, eles encontraram um demônio que
nâo quis sair:

Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que
não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta só pode sair por meio de
oração e jejum. - Marcos 9:28-29
Depois de experimentaram a presença e o poder do Reino, eles estavam prontos para
aprender sobre a necessidade do jejum e oração, sem que isso se tornar um exercício no
legalismo dos fariseus!
7. Ministrando a Cura
Podemos ensinar um modelo simples de oração para cura. Começa com coisas simples dor de cabeça, dor de dente, as consequências de jogo de futebol etc.
É normal nossos adolescente pediram oração para cura.
Coisas maiores - cegueira, audição etc. Pergunta se melhorou, piorou ou ficou o mesmo.
E estes sinais hão de seguir os que crerem: Em meu nome... imporão as mãos sobre
enfermos, e os curarão. - Marcos 16:17-18
Orar para cura é coisa para todos os que creram, todos os crentes!
Um modelo para curar:
 Chamar a presença do Espírito Santo (chamar o médico)
 Pedir ao médico (o Senhor Jesus) a cura que deseja
 Como "ajudantes do médico", nós mesmos ordenamos a cura: seja específico
 Perguntas o que aconteceu: melhorou, piorou, ficou o mesmo
 Se for necessário, repetir a oração
O Discipulado
Pescador vs pastor.
Ezequiel 34:2-4:
Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza, e dize aos pastores:
Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos!
Não apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos de lã, e
degolais o cevado, mas não apascentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a
doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a
perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
A função pastoral:
 apascentar (dá alimento saudável)
 fortalecer a fraca
 curar a doente
 ligar a quebrada
 trazer a desgarrada
 buscar a perdida
 juntar (não espalhar)
Pescador: "atraí-os":

Oséias 11:1-4:
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quanto mais
eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Sacrificavam a baalins, e
queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim,
tomando-os pelos seus braços; mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com
cordas humanas, com cordas de amor; fui para eles como os que tiram o jugo de
sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento.
Isaías 42:3-4:
A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade ele trará
a justiça; não faltará, nem será quebrantado, té que ponha na terra a justiça. Na sua
lei as ilhas esperarão.
O ministério pastoral com juniores e adolescentes é dificil, porém vale a pena:
Jeremias 31:16-17:
Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, pois há
galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Há
esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus
termos.

