c) Desafio ou Ação: É uma ação diferente, inusitada e desafiadora que a BASE faz. Esta ação pode ser
semanal, quinzenal ou mensal, conforme decisão da BASE. Só resplandeceremos a glória de Deus
quando estendermos as mãos aos que estão em meio às amarguras da vida.
O desafio pode ser comunitário:
• Entrega de alimentos.
• Doação de sangue.
• Construção ou reforma de uma casa.
• Entrega de brinquedos.
• Visita a entidades carentes.
• Restauração de um monumento público.
O desafio pode ser missionário:
•
•
•
•
•
•

Ganhe um abraço
Troca de garrafa de água por maço de cigarro.
Encenação na praça.
Serenatas
Mural de oração no meio da rua.
Entrega de livros.

O desafio pode ser social:
• Jogo de vôlei no sábado a noite
• Pizza em algum dia e local.
• Caminhada.
• Visita a algum lugar interessante ou inusitado.
• Acampamento.
d) Missão Possível: Fique ligado nas redes sociais. Mais ou menos uma vez por mês, o BLOG irá fazer
um DESAFIO para todas as BASES. É isso mesmo. Serão DESAFIOS diferentes, loucos e inusitados.
Serão Missões apenas Possível, para quem é um G148.
e) Encontro: é o momento em que os membros do G148 de uma das BASES estão reunidos. O que
fazer? É simples: o que você faz quando se encontra com os seus amigos? Conversa, ri, chora, conta as novidades, reclama, agradece, canta? Então! É simples assim. Faça isso. O encontro deve ser
algo alegre, motivador, sem uma ordem pré-estabelecida. Porém, o ENCONTRO deve ter uma parte
espiritual interessante e esclarecedora. Como material de apoio, sugerimos que no primeiro ano de
funcionamento, o Geração 148, utilize o material “O Resgate da Verdade”, como guia de assuntos.
Se desejar, o BLOG oferece opções de temas de estudos. Imprima na ordem que mais lhe interessar.  
Sinta-se livre em desenvolver a sua ordem de temas. Os temas podem ser divulgados semanalmente para que todos tenham condições de dar uma olhada em outros materiais para poderem
contribuir com opiniões. Vale lembrar que é INDISPENSÁVEL que haja não Adventistas entre os
participantes. E neste caso, vá com calma. Os assuntos devem ser crescentes em sua complexidade.
f) Mega encontro: é o momento em que TODAS as BASES do Geração 148 de uma cidade, região ou
Associação estão reunidas. A convocação será feita sempre pelas redes sociais e normalmente estes encontros terão um objetivo espiritual.

g) Pipoca: um dos símbolos do Geração 148 é a pipoca. Como assim? Vamos explicar:
• Espiritualmente: o milho da pipoca, quando colocado em contato com o calor, se transforma em
algo completamente diferente daquilo que ele era anteriormente. Algo mais macio, bonito e útil. É
isso que queremos como Geração 148. Nos transformar radicalmente em algo melhor. A ação do
Espírito Santo nos fará diferentes.  Gostou? Invente a sua aplicação espiritual também...
• Social: a melhor forma de criar um ambiente de relacionamento e amizade é comer junto com as
pessoas. Já notou isto? É na pizza da galera ou nos jantares finos que as pessoas se relacionam,
que os grandes negócios e as grandes amizades são selados. Então: se  a galera do G148 não pode
ter um jantar fino  e nem tempo, espaço, talheres para comer pizza e outras coisas mais, que tal
pipoca? Em qualquer panela ou micro ondas dá para fazer uma pipoca. Ou seja: ao final de todo e
qualquer ENCONTRO do GERAÇÃO 148, tem que rolar uma pipoquinha. Será um momento muito
especial e de formação de fortes relacionamentos.

Passos para dar certo:
1. Oração:  Ore, ore e ore. Quando chamamos os jovens para um evento, somente Deus pode preparar
os corações deles para aceitar o convite de Cristo. Nós devemos permanecer dependentes do Senhor.
2. Planejamento: a GERAÇÃO 148, tem um forte traço de flexibilidade, criatividade própria e informalidade. Isso não quer dizer desorganização. Em muitos casos, a informalidade requer mais trabalho.
Se os jovens forem às primeiras atividades e as coisas não estiverem bem feitas, não voltarão, e reconquistar o coração da moçada com certeza será mais difícil.
3. Novidades e desafios: não fique na mesmice. Olhe para a Geração 148 como sendo a grande oportunidade do Ministério Jovem na sua igreja de inovar e conquistar. Ouse sonhar. Ouse desafiar. A prática tem mostrado que os jovens estão dispostos e preparados para grandes e inovadores projetos.
4. Redes sociais: fique ligado nas redes sociais. Curta a página do GERAÇÃO 148  no Facebook, e principalmente entre constantemente no BLOG para ver as novidades e dicas. O BLOG será o grande canal
de comunicação entre as bases. Fique ligado.

Não pare de orar:
Isso pode parecer repetitivo, mas há um propósito nisso. Este programa e seu ministério jovem, não
salvará verdadeiramente vidas sem a ação do Espírito Santo. Quanto mais entendermos isso, mais
desesperados nos tornaremos para Deus e mais nos veremos de mãos unidas e de joelhos no chão.

Geração 148

Geração 148 é um projeto formado por jovens Adventistas do sétimo Dia,
que estão dispostos a formar uma geração de cristãos comprometidos, envolvidos
e prontos a enfrentar desafios.  São  jovens que buscam em sua caminhada cristã,
viver por um único motivo: a Glória de Deus. Refletir o caráter do criador, testificar
de Seu plano de salvação e viver a plenitude deste chamado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inspirar jovens a viver para a glória de Deus através de um relacionamento íntimo com Cristo.
Resgatar um cristianismo estritamente bíblico e prático.
Promover relações concretas em redes de amizade.
Desenvolver voluntariado e serviço social junto à comunidade.
Encorajar novos métodos criativos de evangelização.
Capacitar e desenvolver a multiplicidade de dons, e criar oportunidade para a utilização destes dons.
Espalhar a mensagem contextualizada de salvação em Cristo Jesus.
Criar um ambiente propício para atrair os amigos não cristãos.
Promover o reavivamento e reforma dos jovens adventistas.
Moldar um estilo de vida jovem guiado por princípios bíblicos.

Palavras-chave:

Visão: Reavivar esta geração através do relacionamento íntimo com Cristo e Sua
palavra, resultando em uma comunidade viva e relevante na missão de sinalizar a
chegada do reino de Deus com criatividade e diversidade de ideias.

Nome: Baseado na passagem de Romanos 14:8 “Porque, se vivemos, para o
Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos
ou morramos, somos do Senhor”. O Projeto visa estabelecer uma identidade cristã
real e significativa na vida dos jovens.

1. Espiritualidade.
2. Relacionamento.
3. Voluntariado.
4. Mídia.

1. Espiritualidade:
a) Encontro semanal
• Não teoria do espetáculo.
• Ênfase testemunhal e bíblica.
• Séries temáticas
• Liturgia dinâmica: informais, virtuais, não cansativas e não engessadas.
• Estimular a criatividade e liberdade de expressão.
• Presença de jovens não Adventistas.
• Rede de apoio espiritual aos participantes.

2. Relacionamento:

Se vivemos, vivemos para o Senhor;
e, se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos,

pertencemos ao Senhor.

Romanos 14:8

•
•
•
•

Com os jovens da igreja
Com jovens não batizados
Múltipla abordagem: esportes, eventos, retiros e passeios.
Foco inclusivo.

3. Voluntariado:
a) Interministerial: ASA, Desbravadores, Aventureiros etc.
b) Ações:
• Mínimo de 1 por mês ( missional/comunitária).

•
•
•

A participação das ações sugeridas pela Associação/Missão.
Divisão em equipes responsáveis.
Exemplos:
Eco-ação: árvores, lixo, prevenção, reciclagem.
Ação Kids: orfanato, doações, oficinas, inclusão, biblioteca.
Flashmobs: movimento jovem, entrega de folhetos em balada.
Ações simples: visitas a instituições.

4. Mídia:
a) Divulgação:
• Básico: cartaz e folder.
• Internet: e-mail, Facebook, Twitter e outras redes sociais.
• Utilizar de todos os meios possíveis para lembrar e convidar os membros G148
dos ENCONTROS semanais e dos DESAFIOS.
b) Web:
• Site, testemunhos, fotos.
• Redes sociais contando e postando absolutamente tudo o que estiver fazendo.
• Criação de clips
• Filmagens e postagem das ações.
• Postar ações no Youtube e Facebook.
c) Impressa/produtos:
• Impressos diversos (cartazes, cartões, folhetos, etc)
• Camisetas, marca página, adesivos para carro.
d) Áudio/vídeo:
• Divulgação.
• Vídeo das ações.
• Podcasts
e) Facebook:
• Compartilhar as ações no FACEBOOK. Página oficial do Geração 148 e em
outras páginas.
• Postar tudo- Ex: foto dos ENCONTROS, vídeos com os DESAFIOS, banners etc.
• Curtir as postagens das outras BASES e a página da Associação. Curtir, curtir e curtir...
• Os participantes do G148 precisam estar constantemente em sintonia.

Dicionário Geração 148:
a) Geração 148: Movimento de jovens Adventistas que tem como princípio de ação e vida Romanos
14:8. São jovens indispostos com o pecado e dispostos a buscar uma nova experiência com Deus,
com o próximo e com a sociedade.
b) Base: É o nome dado para o local de reuniões dos membros do Geração 148. É a BASE de onde todas as ações são
coordenadas. O endereço deve ser divulgado para os jovens da igreja e para os amigos não batizados. Este local
deve ser preferencialmente a casa de um dos participantes, devendo ser local fixo por pelo menos 3 meses. Não
é proibido ter a BASE na igreja, mas entendemos que um outro local, propiciará um ambiente mais informal.

