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!
COMUNHÃO!
!
DESAFIO!

DESCRIÇÃO!DO!DESAFIO!

COMO!COMPROVAR?!

Desafio
surpresa!

!
!
!

!

Estudo da
Lição!
Bíblia!

Oração!

Desafio
“Plus”!

Ter 51% da classe estudando a lição!
Postar mensalmente no face pessoal um
verso da Bíblia relacionado a lição da
Escola Sabatina. O diretor de mídia da
base deverá incluir à postagem #g148t
#bibliateen #nomedabase.
!
Escolher um amigo (ou amigos) para
orar por ele(s) durante o primeiro mês
do trimestre e mandar recados dizendo
que a classe está orando por ele(s).!
Ter 100% dos alunos com a assinatura
da lição da Escola Sabatina durante o
trimestre. Levar percentual na
trimestral para ser cadastrada.
!

REGISTRO!DA!
ATIVIDADE!
!
!

Apresentar percentual na trimestral
para ser cadastrada.
!
A base deverá escolher a melhor
postagem feita pelos alunos e o
diretor de mídia da base deverá
postar no face do G148t de seu
campo.
!
O diretor de mídia da base deverá
incluir à postagem no face #g148teen
#euoro #nomedabase.
!
!

SELO!DO!
CAMPO!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

RELACIONAMENTO
DESAFIO

DESCRIÇÃO

COMO!COMPROVAR?

Desafio
surpresa
Ações
Solidárias

Atividade
Extraclasse
Encontros
do campo

Ter 51% da classe praticando ações
solidárias. Sugestões de atividades no
AdoleAção.
Postar uma atividade extraclasse
realizada com toda a base. Ex:
(Filme,comemorações para
aniversariantes do mês, atividades
esportivas, pique-niques).
Participar de um programa organizado
pelo Ministério do Adolescente da
Associação ou Missão. (Encontro de
meninos ou meninas, adolecamp,
atividades esportivas promovida pela
Associação ou Missão.

Apresentar percentual na trimestral
para ser cadastrada.
O diretor de mídia da base deverá incluir
à postagem no facebook #g148teen
#nomedaatividade (exemplo
#basquetekgalera) #nomedabase.
O diretor de mídia da base deverá
incluir à postagem no facebook
#g148teen #nomedoprograma
(exemplo #adolecamp #nomedabase.)

REGISTRO!!
DO!LIDER!

SELO!DO!
CAMPO

Clube de
Desbravador

Desafio
‘Plus”

Participar ou visitar um clube de
Desbravadores da Associação com sua
base.

Realizar um programa da Escola
Sabatina em outra base para ampliar as
amizades.

O diretor de mídia da base deverá
incluir à postagem no facebook
#g148teen #visitadesbravador
#nomedoclubededesbravador
(exemplo #adonai) #nomedabase.
O diretor de mídia da base deverá
postar no face do G148t.

!
MISSÃO!
DESCRIÇÃO

DESAFIO

COMO!COMPROVAR?

REGISTRO!!
DO!LIDER!

SELO!DO!
CAMPO

Desafio
surpresa
Ter 51% da classe testemunhando
de Jesus. Sugestões de atividades
no AdoleAção.
Participar de três atividades
evangelísticas da igreja ou distrito.
Ex. 10 dia de Oração/Semana
Santa/Distribuição do livro
missionário/ Colheita/ Quebrando o
silêncio, etc.
Participar de um dos programas de
férias da igreja. Ex: Calebe ou
escola cristã de férias.
!

Testemunho
Atividade
Evangelistica

Desafio
“Plus”

Apresentar percentual na trimestral
para ser cadastrada.
O diretor de mídia da base deverá incluir
à postagem no facebook #g148teen
#atividade (exemplo #semanasanta
#nomedabase).
Apresentar a informação na trimestral
para ser cadastrada.

AdoleOscar!
!

!

!

O!Adole!Oscar!será!uma!programação!promovida!pela!Associação!ou!Missão!com!
o! objetivo! de! celebrar! os! resultados! colhidos! pelo! envolvimento! dos! adolescentes! nas!
bases!do!Geração!148!teen!e!premiar!os!destaque!do!ano.!!

!
DESTAQUE!“CADA!UM!SALVANDO!UM”!
!
•! Levar!um!amigo!ao!Batismo.!

DESTAQUE!MÍDIA!

!
•!

O!responsável!pela!mídia!da!classe!que!mais!posar!as!atividades!no!ano.!!

DESTAQUE!LOUVOR!

!
•!

A!base!que!tiver!um!grupo!de!louvor!ou!banda!local.!!

!
DESTAQUE!NOTA!1000!
!

•! A!base!ou!aluno!que!tiver!80%!de!estudo!diário!da!lição!durante!o!ano.!
(Apresentar!os!quatro!cartões!de!chamada).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
CLASSIFICAÇÃO!GERAL!
!
!
As!bases!do!GERAÇÃO!148!Teen!da!igreja!local!receberão!um!troféu!como!
reconhecimento!pelo!trabalho!desenvolvido!ao!longo!do!ano,!dentro!da!seguinte!
classificação:!

!

Troféu!Faço!Parte!

!

•! Base!do!Geração!148!Teen!devidamente!cadastrada.!!
!
Troféu!J!Tô!Dentro!
!!!
•! Base!do!Geração!148!Teen!da!igreja!local!que!tenha!participado!de!30%!das!
atividades!sugeridas.!!
!

Troféu!J!Sou!Master!
!
•! Base!do!Geração!148!Teen!da!igreja!local!que!tenha!participado!de!51%!das!
atividades!sugeridas.!!

!
Troféu!Sou!Mega!
!

•! Base!do!Geração!148!Teen!da!igreja!local!que!tenha!participado!de!90%!das!
atividades!sugeridas.!!

!
!
!
!

