Jul Ago Set 2015
n

n

Preparado pelo
Departamento da Escola Sabatina
da Divisão Sul-Americana da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.

Coordenação Geral:		
Pr. Edison Choque Fernández
Diretor de Escola Sabatina da DSA.
Secretária: Pamela G. F. de Lima
Projeto Gráfico: Tiago Wordell
Ilustração de Capa: Thiago Lobo
Colaboradores:
UA – Horacio Cayrus
UB – Adonirám Alomía
UCh – Rodrigo Carcamo
UE – Emerson Freitas

Jul Ago Set 2015
n

n

3º Trimestre 2015
Índice

Pág.

UPN – Bill Quipes

Mensagem

3

UPS – Edwin Regalado
UP – Antonio Valenzuela

Instruções Importantes Para os Diretores Neste
Trimestre

5

UU – Fabián Marcos

1. A natureza missionária de Deus

11

2. Abraão: o primeiro missionário

14

3. A missionária inesperada

16

4. A saga de Jonas

19

UNoB – Arildo Souza

5. Exilados que se tornaram missionários

21

ULB - Osmar Borges

6. Ester e Mordecai

23

UNEB – Carlos Augusto Andrade

7. Jesus: o Mestre das missões

25

USB – Alex Palmeira

8. Missões transculturais

27

9. Pedro e os gentios

29

10. Filipe como missionário

31

11. Paulo: seu passado e seu chamado

33

12. Paulo: missão e mensagem

35

13. O mundo inteiro precisa ouvir?

37

UCB – Edimilson Lima
UCoB – David Sabino
USeB – Paulo Godinho
UNB – Ivanildo Cavalcante

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

Mensagem
A Escola Sabatina – principal centro de discipulado da igreja
A missão é o que define tudo o que somos, e o que fazemos é a razão de nossa
existência – disso resultam todos os nossos movimentos.
Você já parou para pensar como seria uma empresa se os donos não soubessem
para que existem nem para onde vão?
A igreja é muito mais valiosa, e Deus deixou uma missão para ela. Nas últimas
palavras de Jesus a Seus discípulos, encontramos qual é essa importante missão:
“Ide, fazei discípulos” (Mt. 28:19).
A igreja Adventista do Sétimos Dia reconhece claramente essa missão e a define
assim: “Fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão.” Portanto,
se a Escola Sabatina é o coração da igreja, deveria refletir essa mesma missão.
O cumprimento desse mandado não acontece apenas na programação de
cada sábado; acontece na vivência diária de cada membro e nos relacionamentos
do professor com cada um dos seus alunos.
O principal protagonista dessa missão é o professor da Escola Sabatina. O chamado não é exclusivamente para ensinar – é também para discipular. Não existe
um chamado mais sublime que esse – um chamado para levar as pessoas a um
crescimento extraordinário em sua caminhada cristã.
Promover a aprendizagem não significa apenas repassar alguma informação
a cada semana; é principalmente conduzir as pessoas para que possam adquirir
comportamentos, hábitos espirituais, hábitos missionários e um estilo de vida de
acordo com o plano de Deus.
Informar, formar e transformar é o caminho que todo líder que foi chamado
para o discipulado tem a percorrer. Portanto, a visão de um líder da Escola Sabatina é definir metas, estratégias e programas que reflitam a missão deixada por
Jesus. Devemos orar para que possamos desenvolver essa paixão por informar,
formar e transformar pessoas, fazendo com que cada uma delas se torne o melhor
que possam ser.
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No discipulado existem certas exigências imperativas. Não é permitido que
haja nenhuma competição e nenhum substituto. Cada um dará conta a Deus da
missão que lhe foi confiada. Assim, o que você não fizer, ninguém poderá fazer por
você. As oportunidades perdidas não serão recuperadas.
Oro a Deus para que cada líder se una a esse movimento santo de informar,
formar e transformar pessoas para o reino de Deus
Edison Choque Fernández
Diretor do Departamento de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque

A Missão da Igreja
“Fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão.”

Metas estratégicas da Escola Sabatina
1. Comunhão: Cada membro com sua lição e estudando-a diariamente.
2. Relacionamento: Integrar as Unidades de Ação com os PGs.
3. Missão: Cada membro um missionário.

Metas para cada Unidade de Ação
Comunhão
Número de membros assinantes da Lição da Escola Sabatina:
Número de membros estudando a lição cada dia:

Relacionamento
Número de membros que chegam a tempo:
Número de membros que participam de um Pequeno Grupo:

Missão
Número de duplas na Unidade de Ação:
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Instruções Importantes Para os
Diretores Neste Trimestre
1. A ênfase do trimestre é o envolvimento de todos os membros no trabalho
missionário. No início de cada programa deve ser lida uma citação especial
de motivação para o trabalho missionário.
2. O primeiro sábado do trimestre é o grande “Dia do Compromisso” – não
só de Estudo diário da Bíblia, como também de envolvimento missionário.
3. Esteja atento para participar de uma “Escola de Esperança”, organizada pelo
Campo local para treinar professores e líderes da Escola Sabatina.
4. Cada primeiro sábado do mês deve ser apresentado o Termômetro da
Escola Sabatina para que todos saibam qual é a real situação sobre o seu
crescimento integral. Há um ditado que diz: “O que não pode ser medido
não pode ser melhorado.” Nosso desejo é que cada Escola Sabatina tenha o
seu termômetro para medir o avanço da igreja nestes três grandes desafios:
estudo diário, estudos bíblicos e pequenos grupos. Acesse o link: http://
downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/materiais-de-divulgacao/
termometro-escola-sabatina/.
5. Queremos também animar nossos queridos diretores a organizarem e promoverem o Dia do Amigo. Neste trimestre, será comemorado no sábado 8 de agosto.
Pense em como esse programa poderá atrair pessoas para o reino de Deus.
6. Todas as igrejas, e mais especificamente o Departamento da Escola Sabatina,
devem planejar a ativação de uma unidade especial e um espaço específico
para desenvolver o Ciclo do Discipulado – fase 2 (Confirmação) e 3 (Capacitação). Todo recém-batizado deve ser convidado a participar do estudo nessas
unidades. O material está disponível em cada Associação e Missão. Coordene
com o seu pastor a disponibilização desse material. Saiba mais em: http://www.
adventistas.org/pt/ministeriopessoal/projeto/ciclo-de-discipulado/
7. Inscreva-se no canal da Escola Sabatina para assistir aos vídeos do esboço
da lição, a cada semana, e a outros vídeos mais. Acesse: https://www.youtube.com/results?search_query=Escola+Sabatina .
8. O sábado 29 de agosto será o Dia da Multiplicação dos Pequenos Grupos.
Desafie algumas unidades a se transformarem em um Pequeno Grupo.
Antes, sem dúvida, deve haver um preparo especial para essa transição.
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Datas especiais a serem promovidas no trimestre:
Data

Atividade

Responsável

04/07

Dia do Compromisso

Escola Sabatina

08/08

Dia do Amigo

Escola Sabatina

08/08

Celebração em Indaiatuba SP, pelos 120 anos
da primeira Escola Sabatina no Brasil

Escola Sabatina

Dia da Multiplicação dos PGs
MAIO 2014
ABRIL
2014
Imagem: Fotolia

29/08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Isaías 35
Isaías 36
Isaías 37
Isaías 38
Isaías 39
Isaías 40
Isaías 41
Isaías 42
Isaías 43
Isaías 44
Isaías 45
Isaías 46
Isaías 47
Isaías 48
Isaías 49

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Isaías 50
Isaías 51
Isaías 52
Isaías 53
Isaías 54
Isaías 55
Isaías 56
Isaías 57
Isaías 58
Isaías 59
Isaías 60
Isaías 61
Isaías 62
Isaías 63
Isaías 64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Isaías 65
Isaías 66
Jeremias 1
Jeremias 2
Jeremias 3
Jeremias 4
Jeremias 5
Jeremias 6
Jeremias 7
Jeremias 8
Jeremias 9
Jeremias 10
Jeremias 11
Jeremias 12
Jeremias 13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jeremias 14
Jeremias 15
Jeremias 16
Jeremias 17
Jeremias 18
Jeremias 19
Jeremias 20
Jeremias 21
Jeremias 22
Jeremias 23
Jeremias 24
Jeremias 25
Jeremias 26
Jeremias 27
Jeremias 28
Jeremias 29

Ministério
Pessoal
JUNHO
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jeremias 30
Jeremias 31
Jeremias 32
Jeremias 33
Jeremias 34
Jeremias 35
Jeremias 36
Jeremias 37
Jeremias 38
Jeremias 39
Jeremias 40
Jeremias 41
Jeremias 42
Jeremias 43
Jeremias 44

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jeremias 45
Jeremias 46
Jeremias 47
Jeremias 48
Jeremias 49
Jeremias 50
Jeremias 51
Jeremias 52
Lamentações 1
Lamentações 2
Lamentações 3
Lamentações 4
Lamentações 5
Lamentações 6
Lamentações 7

Datas que devem ser promovidas com antecedência:
17 de Outubro – Dia da Escola Sabatina – 162 anos fazendo discípulos.
Setembro – mês da primavera.

DIA DO COMPROMISSO
PROMOVA, DIVULGUE E FAÇA EM SUA IGREJA
1º sábado do trimestre

COMPROMISSO
“PELA GRAÇA DE DEUS
ESTUDAREI MINHA BÍBLIA E A LIÇÃO
TODOS OS DIAS.”
QUERO ME ENVOLVER
NA MISSÃO DA IGREJA!

____________________________
ASSINATURA
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Relatório Integrado da Escola Sabatina
Preencha o questionário a seguir e entregue à secretária (o) da igreja no final
do trimestre:
1. Foi realizado o Dia do Amigo na Escola Sabatina?

Sim ( ) Não ( )

2. Há alguma Escola Sabatina Filial em funcionamento? Sim ( ) Não ( )
3. Os professores participaram de algum treinamento
organizado pela Associação/Missão ou pelo pastor distrital?
4. É realizada a Classes dos Professores? 		

Sim ( ) Não ( )
Sim ( ) Não ( )

PROJETO MANÁ
Dicas para o êxito do Projeto Maná:
1. Nomeie um dos membros de sua equipe para que se responsabilize pelo
projeto em sua igreja. Ele ou ela será responsável por preparar e promover
todo o material, enfatizar, colocar no boletim informativo da igreja, afixar o
cartaz e trabalhar com os professores das classes infantis, adultos e jovens
para fazerem uma poupança para o projeto.
2. Use os vídeos e materiais preparados para essa ocasião.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ Português
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/ Espanhol
3. No cartão de chamada há uma meta a ser cumprida, que é a de obter a assinatura de todos os membros da unidade, como participantes do Projeto
Maná. Faça dessa meta um desafio a ser alcançado.
4. Premiar a unidade campeã em assinaturas neste ano.
5. Anote as datas do Projeto Maná para as Uniões Brasileiras, a seguir:
Projeto Maná – 2015/2016
09 de Agosto – UNeB
16 de Agosto – UNB
23 de Agosto – ULB
13 de Setembro – UCB, UCOB, USEB
20 de Setembro – USB, UNOB

6. A cada primeiro sábado do trimestre, promova o DIA DO COMPROMISSO,
7
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quando, em um momento solene, cada membro assina o seu compromisso
de estudo diário. Esse compromisso está impresso na contracapa da Lição
da Escola Sabatina.

Esboço da Lição da Escola Sabatina:
Promova entre os professores o vídeo do esboço da Lição da Escola Sabatina.
Esse vídeo apresenta um resumo da lição com base no Ciclo do Aprendizado.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/Português
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/Espanhol

A importância do papel do professor na Escola Sabatina
1. O professor como pastor da classe.
a.
b.
c.
d.

Conduz o rebanho.
Alimenta o rebanho.
Protege o rebanho.
Preocupa-se fundamentalmente com três itens principais: (1) Cada
aluno com lição na mão e fazendo seu estudo diário. (2) Cada aluno
participando de uma reunião complementar, que conhecemos como
Pequeno Grupo. (3) Cada aluno cumprindo a missão de acordo com
os seus dons.

2. O professor é a extensão do pastor.
a. O professor da Escola Sabatina ajuda o pastor a alcançar as pessoas
dif íceis de serem alcançadas.
b. Atos 20:18-31: “vigiar” envolve cuidar, alimentar e proteger o rebanho.
3. O professor é um líder.
“Os diretores e professores de nossa Escola Sabatina devem orar frequentemente. Uma palavra dita em ocasião oportuna pode ser como boa semente no
espírito dos jovens e, em resultado, guiará pequeninos pés no caminho da justiça.
Mas uma palavra errada pode levá-los para o caminho da perdição” (CES, p. 77).
4. O professor é um alimentador.
“Se os professores da Escola Sabatina sentissem o amor que deveriam sentir por esses
cordeiros do rebanho, muitos mais seriam ganhos para o redil de Cristo” (CES, p. 76).
5. O professor é um protetor – João 21:16.
8
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Termômetro da Escola Sabatina

O propósito do Termômetro da Escola Sabatina é medir a temperatura da
igreja, considerando a grande missão que ela tem a cumprir: “Fazer discípulos
através da comunhão, relacionamen-to e missão.”
Dicas para usar o termômetro:
1. Deve ser apresentado a cada primeiro sábado do mês para avaliar o mês
que findou.
2. Deve-se fazer uma média geral dos quatro sábados do mês, sempre relacionada com o número de membros da igreja.
Eis um exemplo, de acordo com o número de pessoas que estudam a lição
diariamente:
Quantidade de membros – 100
1º sábado – estudaram diariamente: 15 pessoas.
2º sábado – estudaram diariamente: 20 pessoas.
3º sábado – estudaram diariamente: 12 pessoas.
4º sábado – estudaram diariamente: 25 pessoas.
9
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• Somam-se os quatro sábados, o que dará um total de 72. Depois, divide-se por
quatro – representando os quatro sábados – cujo resultado é 18; essa é a média
do estudo diário, que equivale a 18% dos 100 membros.
• Definindo o percentual pela regra de três:
Multiplica-se por 100 a média do número de membros que estudaram diariamente a lição durante todo o mês (18 membros) e divide-se pelo total de
membros da igreja (18 X 100 = 1.800 divididos por 100 membros). Da mesma
forma, o resultado será 18%.

Pontualidade: Um desafio
Ideias criativas para melhorar a pontualidade:
1. Avise a igreja que neste trimestre vamos continuar mantendo a ênfase na
pontualidade.
2. Converse com os professores a respeito desse desafio e peça ideias para melhorar a pontualidade.
3. Desafie os membros, e especificamente as unidades, a alcançarem alguma
meta. Pode ser: 70%, 80%, etc.
4. O Cartão de Registro será a forma utilizada para medir essa meta.
5. Entregue àqueles que foram pontuais um marca-página como lembrança
de sua pontualidade.
6. No final do trimestre, celebre as vitórias da pontualidade.
7. Premie e dê um troféu ao irmão ou irmã que foi o mais pontual de todos.
8. Cada unidade deve fazer o seu compromisso de pontualidade.
9. Escolha um sábado no trimestre e prepare um desjejum para celebrar a
pontualidade dos irmãos.
10. Todos os sábados, comece e termine a programação no horário exato.
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1

A natureza missionária
de Deus
Sábado, 4 de Julho de 2015

Imagem: Fotolia

Sugestões Para
o Diretor:
ABRIL
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Isaías 35
Isaías 36
Isaías 37
Isaías 38
Isaías 39
Isaías 40
Isaías 41
Isaías 42
Isaías 43
Isaías 44
Isaías 45
Isaías 46
Isaías 47
Isaías 48
Isaías 49

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Isaías 50
Isaías 51
Isaías 52
Isaías 53
Isaías 54
Isaías 55
Isaías 56
Isaías 57
Isaías 58
Isaías 59
Isaías 60
Isaías 61
Isaías 62
Isaías 63
Isaías 64

MAIO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Isaías 65
Isaías 66
Jeremias 1
Jeremias 2
Jeremias 3
Jeremias 4
Jeremias 5
Jeremias 6
Jeremias 7
Jeremias 8
Jeremias 9
Jeremias 10
Jeremias 11
Jeremias 12
Jeremias 13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jeremias 14
Jeremias 15
Jeremias 16
Jeremias 17
Jeremias 18
Jeremias 19
Jeremias 20
Jeremias 21
Jeremias 22
Jeremias 23
Jeremias 24
Jeremias 25
Jeremias 26
Jeremias 27
Jeremias 28
Jeremias 29

JUNHO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jeremias 30

16

Jeremias 45

Jeremias 33
Jeremias 34

19
20

Jeremias 48
Jeremias 49

Jeremias 41

27

Lamentações 4

Jeremias 31 17 de
Jeremias
46 membro.
1. A ênfase deste trimestre é a responsabilidade missionária
cada
Jeremias 32 18 Jeremias
47
21 Jeremias 50 em cada
Jeremias
35 atividades
2. Hoje é o primeiro sábado do trimestre. No início
das
Jeremias 36 22 Jeremias 51
Jeremias 37 23 Jeremias
52
unidade, o professor deverá levar os membros a assinarem
o compromisso
Jeremias 38 24 Lamentações 1
Jeremias 39 25 Lamentações 2
com o estudo diário, que está na contracapa da Lição
da26Escola
Sabatina.
Jeremias 40
Lamentações
3

Jeremias 42 28 Lamentações 5
3. Todo primeiro sábado do trimestre é chamado de
“Dia
Compromisso”
,
Jeremias
43 29doLamentações
6
Jeremias 44 30 Lamentações 7
quando os membros têm a oportunidade de renovar o seu compromisso
com o estudo diário. A diretoria pode preparar um cartaz gigante para enfatizar a importância desse compromisso.

COMPROMISSO
“PELA GRAÇA DE DEUS
ESTUDAREI MINHA BÍBLIA E A LIÇÃO
TODOS OS DIAS.”
QUERO ME ENVOLVER
NA MISSÃO DA IGREJA!

____________________________
ASSINATURA
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4. Hoje devemos orar de forma especial pelas reuniões da Associação Geral,
para que Deus dirija as decisões a serem tomadas.
5. Neste sábado, deverão ser apresentadas as metas do trimestre, relacionadas
à pontualidade, estudo diário, participação nos Pequenos Grupos e envolvimento missionário.
6. Cada professor deverá definir as próprias metas com sua Unidade de Ação.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

Diretor (a)

“O segredo de nosso êxito na Obra
de Deus encontrar-se-á na operação harmoniosa de nosso povo.
Tem de haver uma ação concentrada. Todo o membro do corpo de
Cristo tem que fazer sua parte na
Causa de Deus, segundo a capacidade que Ele lhe deu” (EGW, Serviço
Cristão, p. 57).

9:00

Palavras de boas-vindas
(2’)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Não fomos deixados sozinhos,
abandonados na expansão
infinita de um Universo frio e
aparentemente indiferente, para
nos arranjarmos como pudéssemos.
Jamais conseguiríamos fazer isso;
as forças arregimentadas contra
nós são muito superiores. É por
isso que, antes do início do mundo,
Deus formulou o plano da salvação,
a fim de fazer por nós o que jamais
poderíamos fazer por nós mesmos.

9:12

2 minutos de intervalo

12

No 12 – Vinde Povo do Senhor

Diretor (a)

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina
Atividades em classes 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

Observações

10:11

Termômetro da Escola
Sabatina (5’)

Secretário (a) da
Escola Sabatina

Apresentar os resultados e as metas
do trimestre.

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

No 52 - Vestido em Linho

10:19

Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 2

Abraão: o primeiro
missionário
Sábado, 11 de Julho de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Neste trimestre, deve ser enfatizado na Escola Sabatina o envolvimento de
todos os membros no trabalho missionário.
2. Planeje com o diretor missionário para que seja apresentada a cada sábado,
no momento missionário, ao final do programa, alguma iniciativa voltada à
ênfase do trimestre: “Cada um Salvando Um.”
3. Prepare e planeje com antecedência a promoção, o programa e o convite
especial para o Dia do Amigo. Neste trimestre, será comemorado no dia 8
de Agosto.
Convite Especial – Amigos de Esperança
A Igreja Adventista do Sétimo dia tem a honra de convidar você e sua família
para uma programação toda especial, na qual celebraremos a criação de Deus.
Teremos o estudo da Sua Palavra, boa música e orações por nossas necessidades.
Venha e traga seus familiares. Vocês receberão uma bela lembrança nesse dia!
Dia: Sábado 8 de agosto
Horário:
Endereço: ____________________________________________________
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor (a)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Embora Abraão seja admirado como o
exemplo máximo de fidelidade, a lição
desta semana examinará essa fidelidade
por um ângulo diferente. Vamos refletir
a respeito da vida desse servo de Deus
como missionário – alguém que foi
chamado pelo Senhor para ir a outra
terra e testemunhar sobre o verdadeiro
Deus, o Criador e Redentor.

9:12

“Onde quer que uma igreja seja
estabelecida, todos os membros
devem empenhar-se ativamente
em trabalho missionário. Devem
visitar cada família nas vizinhanças e
informar-se de sua condição espiritual” (EGW, Beneficência Social, p. 71).

No 509– A Escola Sabatina

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária

Diretor (a) de
MP

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)

Observações

No 16 - A Deus Demos Glória
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 3

A missionária inesperada
Sábado, 18 de Julho de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. No próximo sábado, dia 25, faça uma reunião especial com a equipe da
Escola Sabatina e Ministério Pessoal para avaliar as metas propostas e saberem o quanto está melhorando a pontualidade, o estudo diário, a participação dos membros nos Pequenos Grupos e o envolvimento missionário.
2. A ênfase do trimestre é o envolvimento missionário de todos os membros.
Prepare alguma ideia criativa para apresentar e coordene com o diretor
missionário esses detalhes. Comunique aos professores a quantidade de
membros envolvidos no trabalho missionário em sua unidade.
3. Sempre tenha em mãos um formulário vazio do esboço da lição da ES a ser
preenchido pelos professores para o sábado seguinte. Isso vai motivá-los a
preparar a apresentação da lição de acordo com o Ciclo do Aprendizado.
Veja o modelo a seguir:
CICLO DO APRENDIZADO
Título da Lição: _______________________________________________________
Texto-chave: _________________________________________________________
Foco da Lição: ________________________________________________________

Seção

Tempo

Motivação

5’

Compreensão

20’

Discussão / Atividade
I.

II.
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Aplicação

10’

1.
2.
3.

Criatividade

5’

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

Diretor (a)

“Minhas irmãs, não vos canseis
de distribuir a nossa literatura.
Esta é uma tarefa na qual todas
podeis empenhar-vos com
êxito se tão-somente estiverdes
associadas com Deus. Antes de vos
aproximardes de vossos amigos
e vizinhos ou de escrever cartas
missionárias, levantai o coração a
Deus em oração. Todo o que com
humilde coração toma parte nesta
Obra está-se educando a si mesmo
como obreiro aceitável na vinha
do Senhor” (EGW, Beneficência
Social, p. 162).

9:00

Palavras de boas-vindas
(2’)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

A lição desta semana fala a
respeito da cura de Naamã, um
capitão idólatra rico, poderoso
e muito orgulhoso, que em
sua grande necessidade veio a
experimentar o poder do Deus
vivo por meio do testemunho
de uma missionária, nas mais
improváveis condições.

9:12

Nº 220 – É Prazer Servir a Cristo

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
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Atividades em classes: (55’)

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável Observações

10:11

Promoção Missionária

Diretor (a) de
MP

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)

18

No 238 - Amor nos Faz Contentes

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 4

A saga de Jonas
Sábado, 25 de Julho de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Cada sábado, na parte final da programação da ES, há um momento dedicado à promoção missionária. Tenha sempre em mente as metas missionárias: duplas missionárias, classe bíblica e o Ciclo do Discipulado.
2. Faça hoje a sua reunião de avalição do crescimento para as metas
propostas.
3. Promova o Dia do Amigo, que será comemorado no sábado 8 de agosto.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9:00

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor (a)

“O Senhor indicou a obra que
compete a cada membro da
igreja. Ele declara que os membros
da igreja devem fielmente
desincumbir-se de seu dever para
com os que estão dentro do seu
alcance” (EGW, Beneficência Social,
p. 182).

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

No 175 – Manso e Suave
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Diretor (a)

Nos quatro capítulos do livro de
Jonas, lemos um relato franco da
relutante experiência pioneira
que ele teve como missionário
em terras estrangeiras, tanto em
seus aspectos positivos quanto
negativos.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: (55’)

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária
(5’)

Diretor (a) de MP

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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Observações

No 240 – Bendita Segurança

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 5

Exilados que se tornaram
missionários
Sábado, 1 de Agosto de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. O próximo sábado, 8 de agosto, será o Dia do Amigo. Não perca essa preciosa oportunidade para promover e trazer convidados à igreja. Lembre-se
de que a Escola Sabatina é o principal centro missionário da igreja.
2. Coordene com os professores para que deem atenção especial aos convidados. Pode-se realizar um junta-panelas no ambiente da igreja, ou cada
membro já fazer planos de levar os seus amigos para almoçarem em sua casa.
3. Hoje deve ser apresentado o relatório do “Termômetro da Escola Sabatina”
com os índices de crescimento ou decréscimo. Esses resultados sempre
devem nos fazer ver a situação real da igreja e nos desafiar a continuar
crescendo.
4. Acesse o link a seguir para obter o termômetro:
http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/materiais-de-divulgacao/ termometro-escola-sabatina/

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade
9:00

Responsável

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a)

Observações
“Há, na Escola Sabatina, um
precioso campo missionário, e se
agora há sinais que fazem prever
o bem, são eles apenas indicações
e começo do que pode ser feito”
(EGW, Conselhos Sobre a Escola
Sabatina, p. 38).
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9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

O livro de Daniel é um manual
para a atividade missionária. Dele,
podemos extrair lições sobre como
o Senhor pôde usar alguns de Seu
povo para testemunhar àqueles que
estavam mergulhados na ignorância
espiritual e teológica.

9:12

No 508 – Rumo à Escola Sabatina

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária (5’)

Diretor (a) de
MP

10:16

Hino (3’)

10:19

Oração (1’)
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No 324 – Mãos

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 6

Ester e Mordecai
Sábado, 8 de Agosto de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. A programação de hoje é diferenciada, por ser o Dia do Amigo. Procure
selecionar as melhores músicas e um espaço especial para os visitantes no
momento do estudo da lição. Planeje com antecedência onde será realizada essa classe e quem será o responsável por ela.
2. Hoje estão sendo comemorados os120 anos da primeira Escola Sabatina no
Brasil. Saiba mais em: http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor (a)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

“A igreja de Cristo na Terra foi
organizada com propósito
missionário, e o Senhor deseja ver
toda a igreja planejando caminhos
e meios pelos quais o exaltado e o
humilde, o rico e o pobre, possam
ouvir a mensagem da verdade”
(EGW, Conselhos Sobre a Escola
Sabatina, p. 135).
No 261– Fé é a Vitória
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Diretor (a)

Embora não seja uma história
missionária comum, a narrativa
de Ester e Mordecai apresenta
alguns princípios interessantes que
podem nos ajudar a compreender
o que significa testemunhar em
circunstâncias peculiares.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária (5’)

Diretor (a) de
MP

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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No 274 – Firme nas Promessas

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 7

Jesus: o Mestre das missões
Sábado, 15 de Agosto de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Planeje com o diretor dos desbravadores e o diretor missionário para que
apresentem no próximo sábado, nos momentos dedicados à promoção
missionária, uma resenha de como será o “Batismo da Primavera”.
2. Cada sábado, durante a promoção missionária, pode-se convidar uma
pessoa, para dar testemunho de como conheceu o evangelho, como forma
de motivação para os membros manterem um maior compromisso com a
ação missionária da igreja.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a)

“Deve-se-lhes ensinar a serem
diligentes no trabalho missionário;
e, desde tenra idade, inculcar-lhes
a abnegação, o sacrifício pelo
bem dos outros e o progresso da
causa de Cristo, para que possam
ser colaboradores de Deus” (EGW,
Testemunhos Para a Igreja, v. 6, p.
429).

9:02

Hino (3’)

No 34 – Quão Grande És Tu

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Diretor (a)

Em Jesus Cristo, o significado da
História é colocado no seu devido
foco. Toda atividade missionária
confiada por Deus a nós torna-se
coerente e são satisfeitas as mais
profundas necessidades do ser
humano. Por meio dela, obtemos
vislumbres de como Jesus lidou com
as pessoas de outras nações e de
outras religiões.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: (9’)

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária (5’)

Diretor de MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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No 230 – Sou Feliz com Jesus

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 8

Missões transculturais
Sábado, 22 de Agosto de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Faça, no próximo sábado, dia 29 de agosto, uma reunião especial com os
professores da Escola Sabatina. Pode ser um junta-panelas para confraternização e busca de melhores formas para alcançar as metas propostas.
2. Você já parou para pensar quantos membros da igreja estão envolvidos no
trabalho de dar estudos bíblicos? Verifique no cartão de chamada quantos
informam essa atividade. Depois, reúna-se com o diretor missionário e
tracem planos para trabalharem unidos, ao lado dos professores, para
juntos alcançarem o maior número de pessoas ministrando os estudos da
Palavra de Deus.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor (a)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

“Deus concede aos homens vários
talentos e dons, não para que
fiquem inativos, não para que
se entretenham em diversões
ou satisfação egoísta, mas,
capacitando os homens para fazer
trabalho missionário diligente e
abnegado, sejam uma bênção
para outros” (EGW, Evangelismo,
p. 266).
No 1- Ó Deus de Amor
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9:07

9:12

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Depois de ter sido rejeitado
em Nazaré, Jesus centralizou
Seu ministério em Cafarnaum,
cidade galileia cosmopolita.
Esses contatos com os gentios
e com o mundo em que viviam
impactaram significativamente o
Seu ministério e ensino. Embora
Se concentrasse em Israel, em pelo
menos seis ocasiões, Jesus manteve
contato direto com pessoas de
outras nações. Nesta semana,
examinaremos esses contatos nos
relatos dos evangelhos.

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária(5’) Diretor (a) de MP

10:16

Hino (3’)

10:19

Oração (1’)
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Observações
No 321 – Ao Mundo Vou Contar

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 9

Pedro e os gentios
Sábado, 29 de Agosto de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. No próximo sábado deverá ser apresentado um balanço do “Termômetro
da Escola Sabatina”. Planeje com a secretária os detalhes dessa apresentação.
2. Hoje deverá ser realizada uma reunião com os professores e as, diretorias
da ES e MP, para avaliarem as metas alcançadas até aqui. Prepare uma
agenda com antecedência.
Agenda sugestiva para a reunião:

1. Aspectos a serem melhorados na ES.
2. Avaliação dos resultados do Termômetro: estudo diário, participação nos
PGs, envolvimento missionário dos membros, presença a tempo.
3. Sugestões para maior participação dos membros nas metas propostas.
4. Classe dos professores.
5. Participação na próxima “Escola de Esperança” do campo. Ou pode-se programar uma escola de treinamento para os professores da ES.
6. Participação dos departamentos da igreja na direção dos programas da ES.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9:00

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor (a)

“Não vos canseis do vigilante
trabalho missionário. Todos vós
vos podeis empenhar nesta obra
com êxito, se tão-somente vos
puserdes em comunhão com
Deus” (EGW, Serviço Cristão, p. 99).

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Pedro foi o primeiro apóstolo a
proclamar a salvação aos gentios.
Ele trabalhou para conseguir
uma igreja integrada, unindo os
conversos gentios que não tinham
conhecimento dos detalhes mais
específicos da cultura judaica. Foi
ele também que ajudou a resolver
as questões que ameaçavam a
unidade da igreja primitiva.

9:12

No 175 – Manso e Suave

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: (35’)

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Plano Missionário (5’)

9:24

Oração (2’)

9:26

Recapitulação da lição (25’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:51

Promoção Missionária
(5’)

Diretor (a) de MP

9:56

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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No 326 – Vaso de Bênção

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10

Filipe como missionário
Sábado, 05 de Setembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje deverá ser apresentado o Termômetro da Escola Sabatina. Acesse o
link:http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/materiais-de
-divulgacao/termometro-escola-sabatina/
2. Convide os departamentos de Adolescentes, Jovens e Desbravadores para
dirigirem as programações deste mês, sempre levando em consideração o
tempo dedicado às atividades da ES e as sugestões para o programa.
3. Prepare testemunhos de pessoas que foram batizadas na primavera para
serem apresentados no final da programação, no horário dedicado à promoção missionária.

Total: 80 minutos
Abertura: (14’)
Hora Atividade

PROGRAMA SUGESTIVO
Responsável

Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a)

“Quando voltardes de algum
trabalho missionário, não deveis
louvar vossos esforços e sim
exaltar a Jesus; enaltecei a cruz do
Calvário” (EGW, Serviço Cristão, p.
188).

9:02

Hino (3’)

Nº295 – Tudo Entregarei

9:05

Oração (2’)
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9:07

9:12

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Quem era esse “Filipe, o
evangelista”? O que a Palavra de
Deus nos diz sobre ele e a obra que
fez durante os primeiros tempos
da igreja? Que lições podemos
encontrar no registro inspirado
desse missionário da antiguidade?

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: (9’)

Hora Atividade

Responsável

10:11

Apresentação do
Termômetro da ES (5’)

Secretária (o)
da ES

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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No 70 – Porque Ele Vive

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 11

Paulo: seu passado
e seu chamado
Sábado, 12 de Setembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Promova entre os líderes das Unidades de Ação o início de uma filial da
Escola Sabatina.
O que é uma filial da Escola Sabatina:
a. É um braço da igreja (Unidade de Ação) na comunidade, onde não há
presença adventista, com a intenção de estabelecer uma igreja nessa
comunidade.
b. No início, essas reuniões de estudo da Bíblia devem acontecer aos sábados
à tarde.
c. As primeiras reuniões podem ser realizadas na casa de alguma pessoa, ou
em uma escola o salão.
d. Se o plano prosperar, devem passar a se reunir aos sábados pela manhã,
realizando toda a programação com o objetivo de consolidar a formação
de um grupo, que permanecerá naquele lugar até o nascimento de uma
nova igreja.
e. Esse processo pode durar um ano até a sua consolidação.
2. No próximo sábado, dia 17 de outubro, celebraremos os 162 anos da Escola
Sabatina. Prepare a sua igreja para uma grande celebração.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a)

“Há trabalho para cada um de nós
na vinha do Senhor. Não devemos
buscar para nós a posição que nos
permita fruir o máximo, ou ter o
maior ganho. A verdadeira religião
é isenta de egoísmo. O espírito
missionário é um espírito de
sacrifício. Devemos trabalhar onde
quer que seja e em toda parte, ao
máximo de nossa capacidade,
pela causa do Mestre” (EGW,
Testemunhos Seletos, p. 127).

9:02

Hino (3’)

No 35 – Tu és Fiel Senhor

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

9:12

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Nesta manhã, recapitularemos a
respeito da vida de alguém que, a
não ser o próprio Senhor Jesus, foi
a figura mais importante do Novo
Testamento – o apóstolo Paulo.

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: (55’)

Hora Atividade

Observações

9h16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: (9’)

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção Missionária (5’)

Diretor (a) de MP

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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No 211 – Rude Cruz

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12

Paulo: missão e mensagem
Sábado, 19 de Setembro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. O próximo sábado, dia 26 de setembro, será o último sábado do trimestre.
A programação deverá ser muito especial, tendo também a participação
das divisões dos infantis e adolescentes. Planeje antecipadamente e fique
dentro do tempo proposto para cada atividade desse dia.
2. Quatro grandes desafios devem ser considerados na reunião com os professores da Escola Sabatina:
a. Pontualidade
b. Estudo diário
c. Envolvimento missionário
d. Integração da Unidade de Ação com o Pequeno Grupo
3. Prepare um cartãozinho e leia juntamente com a igreja o pensamento a
seguir, que está descrito no início do programa.

“Um ativo espírito missionário deve caracterizar seus membros individuais. Devem ter mais profunda piedade, fé mais forte e vistas mais
amplas. Têm de fazer trabalho mais completo no esforço pessoal.”
Testemunhos Seletos, v. 2, pág. 226
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor (a)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

Dentro de uma década, Paulo
estabeleceu igrejas em quatro
províncias do Império Romano.
Neste sábado, recapitularemos
a vida de Paulo, tanto no
cumprimento de sua missão como a
sua mensagem.

9:12

“Um ativo espírito missionário
deve caracterizar seus membros
individuais. Devem ter mais
profunda piedade, fé mais forte e
vistas mais amplas. Têm de fazer
trabalho mais completo no esforço
pessoal” (EGW, Testemunhos
Seletos, v. 2, p. 226).
No 492 – Lado a Lado

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Apresentação do
termômetro da ES (5’)

Secretária (o)

10:16

Hino (3’)

Secretária (o)

10:19

Oração (1’)
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No 31 – Sublime Amor

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 13

O mundo inteiro
precisa ouvir?
Sábado, 26 de Setembro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje é o décimo-terceiro sábado.
2. No momento do Informativo das Missões, devem ser especificados os projetos que serão beneficiados pelas ofertas da Escola Sabatina.
3. Marque uma reunião extraordinária com a diretoria para avaliar as metas
a serem apresentadas no próximo sábado, primeiro sábado do próximo
trimestre.
4. Prepare ideias criativas para o próximo sábado, 3 de outubro, com o objetivo de motivar os membros para o estudo diário. No próximo sábado,
deverá ser assinado o compromisso com o estudo diário, apresentado na
capa interna da Lição da Escola Sabatina.
5. Lembre-se: no sábado 17 de outubro a Escola Sabatina estará fazendo aniversário – “ESCOLA SABATINA – 162 ANOS FAZENDO DISCÍPULOS!”

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor (a)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

“Se você não tem nenhum desejo
de levar outros para o Céu, você
mesmo não está indo para lá” (C.
H. Spurgeon).
No 470 – O Senhor Está Aqui.
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9:07

9:12

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/

Introdução ao estudo da
lição (2’)

“A igreja é o instrumento indicado
por Deus para a salvação dos
homens. Foi organizada para
servir, e sua missão é levar o
evangelho ao mundo. Desde
o princípio tem sido plano de
Deus que, por meio de Sua igreja
seja refletida para o mundo Sua
plenitude e suficiência” (EGW, Atos
dos Apóstolos, pág. 9).

Diretor (a)

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 45 minutos

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas, preenchimento do cartão de
registro e ofertas (3’)

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano Missionário (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (30’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:01

Apresentação das divisões
infantis e adolescentes
(15’)

Diretor (a) da ES
e diretor (a) de
cada uma das
divisões infantis

10:16

Hino (2’)

Secretária (o)

10:18

Oração (1’)
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No 551 – Muito Além do Sol

Sugestões de programas para diretores da Escola Sabatina

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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