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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Mensagem
Avaliar para crescer
A avaliação é vista como uma das mais importantes ferramentas à disposição
dos líderes e professores da Escola Sabatina, a fim de que possam alcançar grandes
objetivos. Um deles é o crescimento espiritual de todos os membros. O importante hoje é encontrar caminhos para esse crescimento e, para isso, precisamos
oferecer alternativas de progresso individual e corporativo.
Em qualquer processo de avaliação há um foco no individual e no coletivo.
No entanto, é preciso levar em consideração o fato de que os dois protagonistas
são o professor e o aluno – o primeiro deve identificar exatamente o que quer, e o
segundo necessita se colocar como parceiro. É por isso que a negociação adquire
importância ainda maior. Em outras palavras, discutir os critérios de avaliação de
forma coletiva sempre ajuda a obter resultados melhores para todos.
 abe ao professor saber e estar atento aos conteúdos importantes da avaC
liação. São eles:
1. Estudo diário da Bíblia e da Lição da Escola Sabatina.
2. Práticas espirituais para com outras pessoas (hábitos missionários).
3. Convicção crescente na Palavra de Deus.
4. Presença em um grupo de apoio.
A boa avaliação envolve três passos:
• Saber o nível atual de crescimento de cada aluno (etapa também conhecida
como diagnóstico).
• Comparar essa informação com o ideal (qualificação).
• Tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar
atividades, visitas regulares e medidas de ênfase, levando-se em conta a
avaliação).
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A Escola Sabatina tem um plano semanal para medir o desenvolvimento espiritual de cada membro. É importante enfatizar o Cartão de Registro, cada semana,
para saber o progresso que houve nos principais objetivos da Escola Sabatina.
Um dos textos de Ellen White, citado no Comentário Bíblico Adventista, diz
o seguinte:
“Deus julga todo ser humano de acordo com sua obra. Ele não só julga, mas
avalia, dia a dia e hora a hora nosso progresso em fazer o bem” (EGW, CBASD, p.
1.104).
Edison Choque Fernández
Diretor do Departamento de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque
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Informações Importantes
para o Trimestre
1. Dia do Compromisso – 3 de outubro – A cada primeiro sábado do trimestre, necessitamos realizar um movimento para fortalecer o estudo
diário. Esse momento especial deve ser coordenado pelo professor, antes
de iniciar a recapitulação da lição. Todos os membros devem ser convidados a assinar o seu compromisso com Deus, de estudo diário e envolvimento na missão. Lembre-se: Neste trimestre, o Dia do Compromisso
será no sábado 3 de outubro.
2. Dia especial da Escola Sabatina – 17 de outubro – Nesse dia estaremos
comemorando o aniversário da Escola Sabatina, uma ocasião especial
para renovarmos o nosso compromisso com os grandes ideais desse Departamento que é o “coração de esperança”. Veja neste Auxiliar as sugestões para essa celebração.
3. Dia do Amigo – 14 de novembro. Mais que nunca, deveríamos nos esforçar para organizar e promover esse importante programa missionário.
O diretor missionário da igreja também deveria estar 100% envolvido com
o Dia do Amigo, pois não temos ideia de como um programa simples como
esse pode levar tantas pessoas a Cristo. Toda igreja deve manter uma classe
bíblica permanente para atender os nossos visitantes.
4. Já temos a página oficial da Escola Sabatina no Facebook:
https://www.facebook.com/EscuelaSabaticaOficial Espanhol

https://www.facebook.com/EscolaSabatinaOficial Português
5. Promova o estudo diário – Poste os seus comentários sobre a Lição da Escola
Sabatina no Twitter e no Facebook usando a hashtag #LESAdv, #ManaAdv,
#EstudoDiario. Usando essas ferramentas, faremos um grande movimento.
6. Termômetro da Escola Sabatina – Em cada primeiro sábado do mês, deve
ser apresentado o Quadro Comparativo – o Termômetro da Escola Sabatina – que é uma forma de medir a pontualidade, estudo diário, trabalho
missionário e os pequenos grupos. Todos esses elementos são fundamentais para o crescimento espiritual da igreja. Nos demais sábados, o diretor
missionário deverá promover as principais ações na área missionária e a
maneira pela qual cada membro pode se comprometer com o trabalho a
ser realizado.

5

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Datas Especiais que Devem ser
Promovidas no Trimestre
Data

Atividade

Responsável

03/10/2015

Dia do Compromisso com o Estudo Diário
Assinatura do Cartão de Compromisso

Escola Sabatina

17/10/2015

Dia Mundial da Escola Sabatina

Escola Sabatina

24/10/2015

Dia do Pastor

Escola Sabatina

14/11/2015

Dia do Amigo

Escola Sabatina

21-28/11/2015

Semana do Evangelismo de Colheita

Ministério Pessoal

26/12/2015

Programa Especial do Décimo Terceiro Sábado

Escola Sabatina

MAIO 2014

Imagem: Fotolia

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

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
Jeremias 31

16
17

Jeremias 45
Jeremias 46

Jeremias 34
Jeremias 35
Jeremias 36
Jeremias 37
Jeremias 38
Jeremias 39
Jeremias 40
Jeremias 41
Jeremias 42
Jeremias 43
Jeremias 44

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jeremias 49
Jeremias 50
Jeremias 51
Jeremias 52
Lamentações 1
Lamentações 2
Lamentações 3
Lamentações 4
Lamentações 5
Lamentações 6
Lamentações 7

18 Jeremias 47
Dia Mundial da Escola Sabatina – 17Jeremias
de 32outubro.
Jeremias 33 19 Jeremias 48

DIA DO COMPROMISSO
PROMOVA, DIVULGUE E FAÇA EM SUA IGREJA!
3 de outubro

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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Pontualidade
Frases enviadas pelos irmãos da Igreja Adventista de Hortolândia (CAHO).
1. A eternidade não tarda, seja pontual e esteja sempre preparado, pois o dia e
a hora não sabemos. Marivaldo do Vale Albuquerque
2. A pontualidade é o caminho para o sucesso e o progresso de qualquer
of ício. Elaine C. de Oliveira Barbosa
3. A pontualidade não deixa escapar os mínimos detalhes que no futuro
podem se tornar grandes detalhes que vão alterar a nossa vida. Delsomar
de Sousa Barbosa
Sugestões criativas para melhorar a pontualidade, enviadas por Ewerton e Jaine:
Dicas para o êxito do Projeto Maná:
• Premiar os primeiros que chegarem à igreja aos sábados com um cartão
verde e, no final do trimestre, oferecer um prêmio que será entregue a cada
um ou sorteado entre as famílias e aqueles que estiveram presentes e a
tempo desde o início da escola sabatina.
• Entregar um cartão amarelo àqueles que chegarem após o início da Escola
Sabatina, como segundo prêmio.
Ao primeiro grupo pode ser dado um kit de assinatura da Lição da Escola
Sabatina para toda a família. Para o segundo colocado, também por sorteio,
o prêmio pode ser uma assinatura anual da lição ao chefe da família.
A entrega desses cartões deverá ser feita pelo Departamento de Recepção,
logo ao entrarem. Dessa forma, também estaremos valorizando o décimo
terceiro sábado.
Envie você também suas frases e sugestões através do e-mail: escolasabatina@
adventistas.org.br.
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A importância da avaliação do
desempenho na Escola Sabatina
A avaliação do desempenho é uma ferramenta importante, que corresponde
a uma análise sistemática da atuação dos membros, em função das práticas que
realizam, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial
de desenvolvimento.
É um processo que serve para reconhecer o valor, a excelência e a qualidade de
um membro na edificação do reino de Deus.
Existem vários objetivos relacionados à avaliação do desempenho na igreja.
Dentre eles, o contínuo aperfeiçoamento dos colaboradores evidencia problemas de relacionamento, demonstra a evolução dos membros, gera motivação
e satisfação no trabalho missionário e propicia a geração de novas frentes de
trabalho. Os colaboradores e membros em geral devem ser comunicados sobre
como estão se saindo no desempenho de suas atividades e sugerir as mudanças
necessárias, tanto no que diz respeito ao comportamento e atitudes, quanto às
habilidades ou conhecimentos.
Para que haja melhores resultados, as avaliações devem ser periódicas e com
padrões definidos para todos os que fazem parte da Escola Sabatina, pois, na avaliação do desempenho, é possível, por meio de um teste, identificar os dons espirituais dos membros.
Outra vantagem é a possibilidade de gerar um feedback mais fácil para os colaboradores e membros em geral; esse feedback faz com que os avaliados queiram
investir mais ainda em seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Melhoram, assim, o seu desempenho missionário e trazem crescimento para a igreja.
Nesse processo, é necessário avaliar os pontos fracos e as limitações, tanto da
Escola Sabatina como das unidades de ação, buscando identificar os pontos de
melhoria, pontos onde há necessidade de treinamento, ou até mesmo a mudança
de professores. Para isso, é importante equilibrar as metas estabelecidas pela
Escola Sabatina com o comportamento dos membros para manter o sistema funcionando harmoniosamente, a fim de atingir os objetivos propostos.
A avaliação do desempenho, para ser eficaz, deve estar baseada inteiramente
nos resultados das atividades.
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Metas estratégicas da Escola Sabatina
1. Comunhão: Cada membro com sua lição e fazendo o seu estudo diário.
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 que fazem a assinatura da Lição da Escola Sabatina:
Número de membros que estudam a lição diariamente:

RELACIONAMENTO
Número de membros que estão presentes e a tempo:
Número de membros que participam de um pequeno grupo:

MISSÃO
Número de duplas na unidade de ação:

Termômetro da Escola Sabatina
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Ideias criativas para a celebração do

Dia da Escola Sabatina – Sábado 17 de outubro
1. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer programa. É
importante lembrar que o objetivo da celebração não é apenas fazer um
programa festivo, mas, principalmente, renovar o compromisso com os
grandes ideais da Escola Sabatina: estudo diário, integração do membro no
pequeno grupo e participação ativa nos estudos bíblicos.
2. Sem dúvida, o professor é a figura-chave da Escola Sabatina, assim, em
algum momento da programação, deve-se reconhecer o trabalho dedicado de cada um deles, incluindo os professores das divisões infantis e
adolescentes.
3. Preparar um voto especial para a renovação do compromisso com os
grandes ideais da Escola Sabatina:

VOTO
Pela graça de Deus, farei todo o possível para tornar próspera a Escola
Sabatina, por meio da minha influência no estudo diário, no pequeno grupo e
no cumprimento da missão.
4. Cada unidade da Escola Sabatina pode planejar antecipadamente um
almoço de confraternização.
5. Preparar a apresentação de um testemunho relacionado ao impacto que a
Escola Sabatina causou na vida de alguma pessoa ou família da igreja.
6. Preparar um bolo para comemorar a data dos “162 Anos Estudando a Lição”.
7. Há algumas ferramentas e vídeos que estão disponíveis no site oficial da
Escola Sabatina:
Em português: http://adventistas.org/pt/escolasabatina/
Em espanhol: http://adventistas.org/es/escuelasabatica/
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8. Homenagear as unidades que alcançaram maior índice de crescimento
em pontualidade, estudo diário, ofertas missionárias e duplas missionárias.
Mostrar a maior coleção de lições da Escola Sabatina.
9. Celebrar o batismo de alguma pessoa ganha como resultado da classe bíblica da Escola Sabatina.
10. Desafiar os membros a continuarem crescendo em pontualidade, no estudo
diário, no trabalho das duplas missionárias e nas ofertas.
11. Apresentação de algum destaque das divisões infantis e adolescentes.

Dez benefícios do estudo diário da Lição da Escola Sabatina
1. Conecta a pessoa com Deus.
2. Fortalece a comunhão com a igreja mundial.
3. Estimula a devoção pessoal.
4. Promove a participação em grupo.
5. Incorpora novos conhecimentos.
6. Fortalece as convicções na Palavra de Deus.
7. Impulsiona o crescimento espiritual.
8. Leva a pessoa a testemunhar.
9. Fomenta a unidade doutrinária.
10. Motiva o culto familiar.
Partilhe com os professores, cada sábado, um cartãozinho, mostrando o benef ício do estudo diário.

CONECTE-SE COM DEUS CADA DIA.
O ESTUDO DIÁRIO DA LIÇÃO DA ESCOLA
SABATINA É UMA BÊNÇÃO!
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Dicas importantes para o bom desenvolvimento
da Escola Sabatina
Registros da Escola Sabatina – Toda Escola Sabatina necessita de um sistema
de manutenção de arquivos. O sistema está sob a responsabilidade da secretária
(o) da Escola Sabatina, que mantém o arquivo principal de registros.
Os registros básicos da Escola Sabatina são:
• Cartões de Registro das classes da Escola Sabatina.
• Relatórios para a Associação/Missão.
• Registro das ofertas.
Transferência entre as classes – Os membros regulares das classes estabelecidas, que desejam ser transferidos para outra classe ou terem seus nomes retirados, devem entrar em contato com a secretária (o), que apresentará a solicitação
à comissão da Escola Sabatina. A seguir, a secretária ou secretário fará os ajustes
nos cartões, conforme autorizado pela comissão. Deverá fazer também os ajustes
nos cartões das divisões infantis, quando uma criança for promovida de uma divisão para outra.
Diferença entre a Escola Sabatina Filial e Escola Sabatina de Extensão:
Escola Sabatina Filial – É a iniciativa missionária de uma unidade de ação
da igreja local, com o propósito de alcançar algum bairro, vila ou cidade que não
conta com a presença adventista. Inicialmente, os membros da classe começam a
se reunir aos sábados à tarde e, posteriormente, vão se estabelecer de forma permanente no local, dando origem a uma nova congregação.
Divisão de Extensão – As divisões de extensão atendem as pessoas doentes
que não podem sair de casa ou que vivem em áreas isoladas e não têm condições
de frequentar regularmente as reuniões da igreja. A Escola Sabatina deve fazer
provisão para atender essas pessoas e fornecer-lhes o Guia de Estudo da Bíblia
para a Escola Sabatina.
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1

O chamado profético
de Jeremias
Sábado 3 de Outubro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Dia do Compromisso – Hoje é o primeiro sábado do trimestre, uma preciosa oportunidade para renovar o compromisso com o estudo diário e
o envolvimento na missão. Esse compromisso está impresso na contracapa da lição. Convide todos os membros a assinarem o compromisso de
estudo diário.
2. Solicite à secretária que faça a apresentação do Quadro Comparativo, o
Termômetro da Escola Sabatina e, ao mesmo tempo, desafie a igreja a alcançar os alvos propostos.
3. Anuncie a programação toda especial do sábado 17 de outubro, em comemoração aos 162 anos da Escola Sabatina. Nesse sábado, cada unidade de
ação poderá se planejar para que seus membros almocem juntos. Pode ser
na casa do líder da unidade ou de alguma outra pessoa. A ideia é que haja
uma confraternização por parte de cada unidade de ação.
4. Faça uma escala com as unidades de ação, para que participem na direção
da Escola Sabatina ao longo do trimestre.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade
9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

Responsável

Observações

Diretor
No 509 – A Escola Sabatina
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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’)

Estudaremos neste sábado sobre
a vida do profeta Jeremias, seu
chamado, sofrimento, rejeição, até
a prisão. Entenderemos também
que Jeremias prefigurou o que Jesus
enfrentaria centenas de anos mais
tarde, naquele mesmo país.

Diretor

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

Quadro Comparativo (5’)

Secretária ES

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 2

A crise (interna e externa)
Sábado 10 de Outubro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. O sábado 17 de outubro será o Dia da Escola Sabatina, quando estaremos
comemorando os 162 anos da realização da primeira Escola Sabatina, no
ano de 1853. Na primeira parte deste Auxiliar, há algumas sugestões para a
celebração desse dia especial.
2. Programe com antecedência com os professores para estudarem a possibilidade de as unidades se juntarem para fazerem um almoço de
confraternização.
3. A programação será toda especial; para isso, convide todos os membros
para chegarem a tempo, a fim de desfrutarem de toda a programação. Se
possível, faça um convite anunciando as comemorações desse dia para entregar a cada um.
4. Prepare um troféu ou certificado para homenagear os professores da
Escola Sabatina.
5. A cada sábado, relembre os professores e alunos do compromisso com o
estudo diário.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas, (2’) Diretor

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

Nº 238 – Amor nos Faz Contentes
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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’)

Ao longo de toda a Bíblia, muitos
acontecimentos tiveram uma
crise como pano de fundo.
Recapitularemos a seguir algumas
dessas crises e como Deus atuou
para solucionar os problemas que
ocorreram.

Diretor

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 MP

10:16

Hino (3’)

Secretária ES

10:19

Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 3

Os últimos cinco
reis de Israel
Sábado 17 de Outubro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje é o dia em que a Escola Sabatina comemora 162 anos. Encontre materiais e recursos para a comemoração dos 162 anos da Escola Sabatina em:
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
2. No final do programa, os professores da Escola Sabatina devem ser convidados para receber uma homenagem especial.
3. Faça a renovação dos votos de fidelidade aos ideais da Escola Sabatina:

VOTO
Pela graça de Deus, farei todo o possível para tornar próspera a Escola
Sabatina, através de minha influência no estudo diário e no cumprimento
da missão.
4. Pode-se cantar parabéns para a Escola Sabatina e fazer um bolo especial
para a celebração.
5. A recapitulação da lição neste sábado será de 30 de minutos, em virtude
dos momentos de celebração dos 162 anos Escola Sabatina.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

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’)

Nesta semana, conheceremos
a grande pressão que o profeta
Jeremias enfrentou durante
grande parte de seu ministério,
cujo valor não foi reconhecido.

9:12

Diretor
Nº 211 – A Mensagem da Cruz

Diretor

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 (30’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável Observações

10:01

Reconhecimento aos
professores (10’)

Diretor da ES,
ancião, pastor

10:11

Voto especial de
renovação dos ideais
da ES (4)

Ancião

10:15

Hino (3’)

10:18

Oração (2’)
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Nº 240 – Bendita Segurança

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 4

Repreensão e represália
Sábado 24 de Outubro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje é comemorado o Dia do Pastor na Igreja Adventista. Pode-se
enviar um cartão em nome da igreja e fazer uma oração especial por ele
neste sábado.
2. Faça a reunião regular mensal da comissão da Escola Sabatina para avaliar
o progresso alcançado; para isso, prepare sua agenda com antecedência.
3. Lembre a todos o compromisso feito no início do trimestre, a respeito
do estudo diário e envolvimento na missão. Prepare um marca-página
alusivo ao compromisso; pode ajudar muito.
4. Anuncie com antecedência o Dia do Amigo, que será comemorado em
14 de novembro. É a data específica do trimestre, em que todos serão
convidados a trazer os amigos à igreja. Planeje com antecedência a promoção e organização do programa.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Observações

Nº 295 – Tudo Entregarei
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição. (2’)

Diretor

Nesta semana, começaremos a
examinar as provações de Jeremias,
cujo ministério pareceu consistir
somente de repreensão e represália:
ele fazendo a repreensão e os
líderes oferecendo a represália.

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 MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações

Nº 402 – Fala à Minh’ Alma

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 5

Mais tristezas para
o profeta
Sábado 31 de Outubro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Está se aproximando o sábado 14 de novembro – o Dia do Amigo. Entregue
os convites e organize detalhadamente as comissões que vão atender os visitantes. Prepare um professor para apresentar um tema especial na classe
das visitas.
2. Defina antecipadamente como será o atendimento aos convidados, especialmente com respeito ao almoço. Cada pessoa ou família pode fazer
planos para levar o convidado para sua casa, ou organizarem um almoço
especial para todos na igreja. Isso deve ser planejado e anunciado com
antecedência.
3. Entre os dias 21 a 23 de novembro, teremos o Evangelismo de Colheita em
cada igreja. Prepare as duplas missionárias para esse grande evento.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Observações

Nº 16 – A Deus Demos Glória
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição. (2’)

Diretor

Por mais difícil que seja o tempo
presente, podemos conhecer um
pouco do quadro mais amplo e da
esperança final que Deus oferece.
A partir desse conhecimento e
esperança, podemos obter as forças
de que necessitamos. Jeremias tinha
certo conhecimento desse contexto,
embora, às vezes, parecesse se
esquecer dele e se concentrar
apenas em suas tristezas. Esse será o
tema que recapitularemos a seguir.

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 de MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações
Nº 324 – Mãos

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 6

Atos simbólicos
Sábado 7 de novembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. No próximo sábado, 14 de novembro, celebraremos o Dia do Amigo. Promova com entusiasmo esse programa, pedindo aos professores e membros
que se comprometam a trazer amigos para a igreja.
2. Na medida do possível, reúna os convidados numa sala especial, ou em
um ambiente adequado para acolhê-los. Um professor deve ser designado
para, no horário da lição, ministrar o ensino da Bíblia para eles. Deve ser
um tema relacionado à importância de conhecer Jesus e Sua palavra.
3. Esse grupo deve ter continuidade. Os visitantes devem ser convidados
a participar de uma classe bíblica no horário da Escola Sabatina, a cada
sábado.
4. Hoje vai ser apresentado o relatório do Quadro Comparativo, que representa o Termômetro da Escola Sabatina, no qual são demonstrados os índices de crescimento ou declínio. Esses resultados sempre devem nos fazer
ver a situação real da igreja e nos desafiar a continu-armos crescendo.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade
9:00

Responsável Observações

Palavras de boas-vindas, (2’) Diretor

Pensamento sobre a pontualidade:
“Nunca poderia ter feito o que fiz sem os hábitos
de pontualidade, ordem e diligência, sem a
determinação de me concentrar em um objetivo
de cada vez.”
– Charles Dickens

9:02

Hino (3’)

Nº 418 – O Jardim de Oração
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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’)

O livro de Jeremias é rico em
simbolismos e imagens. Nesta
semana, examinaremos alguns
desses símbolos, o que significam e
as lições que devemos extrair deles.

Diretor

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’)

Já aconteceu algum milagre em
sua vida?

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Apresentação do
Quadro Comparativo, o
“Termômetro da Escola
Sabatina” (5’)

Secretária ES

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações

Nº 437 – Vitória em Cristo

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 7

A crise continua
Sábado 14 de novembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Neste sábado, temos a grande oportunidade de abrir nossa igreja aos
amigos. Os convidados devem ser encaminhados à classe especialmente
preparada para eles, na qual o professor apresentará um tema apropriado
para os visitantes.
2. Música especial, presentes para os convidados, atenção cuidadosa para
com eles devem ser as caraterística deste sábado.
3. Apresente discretamente os convidados e peça às pessoas que estão mais
próximas para darem um abraço em cada um deles.
4. É bom ter algum brinde para oferecer aos convidados.
5. Planeje com o diretor missionário o trabalho das duplas e dos pequenos
grupos para a semana de evangelismo que será realizada nos dias 21-28 de
novembro.
6. Promova e distribua os convites especiais para a semana de evangelismo.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Observações

Nº 460 – Jesus me Quer Bem
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição. (2’)

Diretor

Quase todo o livro de Jeremias
trata dos desafios e lutas que o
profeta enfrentou para tentar fazer
com que o povo desse ouvidos às
palavras que o Senhor, com amor
e interesse, estava procurando
transmitir à nação.

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 MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações
Nº 35 – Tu és Fiel, Senhor

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 8

As reformas de Josias
Sábado 21 de novembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje estamos iniciando Evangelismo de Colheita. Reforce o convite para
a programação evangelística e se prepare também para iniciar com os
recém-batizados a fase 2 do Ciclo do Discipulado. Essa classe especial deve
funcionar no mesmo horário da Escola Sabatina.
2. A programação do próximo sábado deve ser especial, pois teremos muitos
convidados como resultado do evangelismo da Semana da Colheita.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

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, infelizmente, a maioria dos
relatos sobre esse tema não sejam
bons, nesta semana conseguimos
observar um vislumbre de
esperança, isto é, pudemos ver um
dos poucos reis que, usando o livrearbítrio, escolheu “o que era reto
perante o Senhor” (2Rs 22:2).

9:12

Nº 287 – Minha Entrega

Diretor

2 minutos de intervalo
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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 MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações

Nº 357 – Sob Suas Asas

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 9

O jugo de Jeremias
Sábado 28 de novembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje está sendo finalizada a programação do Evangelismo de Colheita. É
importante conceder aos visitantes um lugar especial na igreja.
2. Planeje com o diretor do Ministério Pessoal o início de uma classe bíblica
(Ciclo do Discipulado – Fase 1) para os visitantes.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

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’)

Na lição de hoje, vamos ver, de
maneira dramática, a verdade e o
erro lutando pelo coração e pela
mente das pessoas. Além disso,
estudaremos como uma mensagem
de graça também pode se tornar
uma falsa mensagem. Que o Senhor
nos ilumine para estarmos atentos
e reconhecermos a mensagem que
Ele tem para nos dar.

9:12

Observações

Nº 321 – Ao Mundo Vou Contar

Diretor

2 minutos de intervalo
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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina
Atividades em classes: (55’)

Hora Atividade

Observações

9:16

Boas-vindas e 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

Plano missionário (5’)

Diretor MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações
Nº 373 – Deus Cuidará de Ti

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10

A destruição de Jerusalém
Sábado, 5 de Dezembro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Nesse mês, no dia 26 de dezembro, teremos o programa do décimo terceiro
sábado. Planeje com as divisões dos infantis e adolescentes a apresentação
das classes neste 13º sábado.
2. Para o sábado 19 de dezembro, organize um almoço com todos os professores da Escola Sabatina, como forma de agradecimento a eles pelo trabalho que realizaram durante o ano.
3. Neste sábado, planeje, com a secretária da Escola Sabatina, a apresentação
do Quadro Comparativo, incentivando os membros a continuarem crescendo quanto à presença, estudo diário, ofertas e participação no programa
missionário da igreja.

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

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas, (2’)

Diretor

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’)

Uma destruição devastadora
sobreveio a Jerusalém e, realmente,
nada disso ocorreu sem que
fossem dadas muitas advertências
e feitos muitos apelos por parte
dos profetas, especialmente por
Jeremias. A recusa do povo em
obedecer trouxe apenas ruína.

9:12

Observações
Nº 247 – Graças

Diretor

2 minutos de intervalo
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Sugestões de programas para diretores de 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’)

Já chorou alguma vez? Qual foi
a razão?

Encerramento: (9’)

Hora Atividade

Responsável

10:11

Apresentação do
Termômetro da Escola
Sabatina (5’)

Secretária ES

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações

Nº 274 – Firme nas Promessas

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 11

A aliança
Sábado 12 de Dezembro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Lembre continuamente aos membros a importância do estudo diário, que
é a essência da vida cristã.
2. O sábado 19 de dezembro será um dia bastante oportuno para convidar os
membros da igreja a trazerem uma oferta ou presente especial para ajudar
famílias carentes da comunidade. Promova e incentive os membros a trazerem essa oferta especial em favor dos semelhantes.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9:00

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

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 a Bíblia fale de “alianças”,
no plural (Rm 9:4; Gl 4:24), há
apenas uma aliança básica, a aliança
da graça, na qual Deus concede
salvação aos seres caídos que a
reivindicam pela fé.

9:12

Observações

Nº 508 – Rumo à Escola Sabatina

Diretor

2 minutos de intervalo
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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’)

Qual é a verdura de que mais gosta?

Encerramento: (9’)

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção missionária (5’)

Diretor MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações
Nº 271– Que Prazer é Ser de Cristo

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12

De volta ao Egito
Sábado 19 de Dezembro de 2015
Sugestões Para o Diretor:
1. Faça sua última comissão da Escola Sabatina para avaliar o progresso dos
ideais propostos para o Departamento: pontualidade, estudo diário, duplas
missionárias, ofertas missionárias e também os projetos especiais como:
Projeto Maná, o Dia do Amigo e a promoção para o estudo diário.
2. Prepare o programa do décimo terceiro sábado, considerando que haverá a
formatura das divisões infantis e adolescentes que passam para outro nível.
3. Passe em cada uma das divisões dos infantis e adolescentes para deixar uma
lembrança aos professores que dedicaram seu tempo e dons a serviço da
Obra de Deus no ensino às nossas crianças.
4. Planeje com a coordenadora da divisão dos infantis e adolescentes a apresentação de suas classes no próximo sábado. Pode ser um hino especial
cantado pelas crianças ou os versos aprendidos durante o trimestre.
5. Dedique um momento específico para que os membros tragam à frente os
presentes que serão entregues às famílias carentes da comunidade.

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’)

Nº 12 – Vinde Povo do Senhor
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)

A lição desta semana nos leva para
perto do fim da saga do profeta
Jeremias. Todavia, este não é um
final do tipo: “E viveram felizes para
sempre...”.

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’)

Deus já curou alguma ferida física
ou espiritual em sua vida?

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade

Responsável

10:11

Promoção missionária

Diretor MP

10:16

Hino (3’)

Secretária

10:19

Oração (1’)
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Observações
Nº 444 – Face a Face

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 13

Lições de Jeremias
Sábado 26 de Dezembro de 2015

Sugestões Para o Diretor:
1. Da parte do Departamento de Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana,
queremos lhe agradecer, sinceramente, toda a dedicação e empenho no
cumprimento da sagrada responsabilidade de dirigir com fidelidade os
trabalhos da Escola Sabatina neste ano de 2015. Sabemos que houve momentos de desânimo, mas também de muitas alegrias. O Senhor sustentou
seus braços e lhe deu forças para permanecer firme, reconhecendo que este
é um trabalho feito para Ele. Nosso muito-obrigado por tudo. Que Deus
recompense ricamente os seus esforços.
2. Este é o último sábado do trimestre, um tempo para agradecer aos professores, à equipe e a todos os que colaboraram com o desenvolvimento da
programação da Escola Sabatina durante o ano que passou.
3. Agradeça aos membros que foram fiéis, chegando sempre a tempo, estudando sua lição cada dia e fazendo da Escola Sabatina a maior Escola Bíblica do mundo!

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9:00

Palavras de boas-vindas, (2’) Diretor

9:02

Hino (3’)

9:05

Oração (2’)

9:07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Nº 31 – Sublime Amor
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao estudo da
lição. (2’)

Diretor

Nesta semana, vamos examinar
algumas das muitas lições que
aprendemos com essa revelação
de amor que Deus faz a Seu
povo, mesmo em meio às muitas
advertências trovejantes que lhes
dirige a respeito dos resultados de
suas ações.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 45 minutos

Hora

Atividade

9:16

Boas-vindas, preenchimento do Cartão de
Registro e ofertas (3’)

Observações

9:19

Confraternização (5’)

9:24

Plano missionário da igreja (5’)

9:29

Oração (2’)

9:31

Recapitulação da lição (30’)

Conte as bênçãos recebidas no ano
que está terminando.

Encerramento: 19 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10:01

Apresentação das divisões
infantis e dos adolescentes (15’)

Diretor da ES e
cada diretores
das demais
divisões.

10:16

Hino (2’)

Secretária

10:19

Oração (2’)
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Nº 70 – Porque Ele Vive

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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