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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Mensagem
Uma Escola Sabatina relevante e solidária
“A obra da Escola Sabatina é importante, e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera” (Ellen G. White, Conselhos sobre a
Escola Sabatina, p. 9).
Um dos grandes desafios que temos como líderes é tornar próspera e relevante
a Escola Sabatina.
A prosperidade e a relevância passam pelo benef ício significativo que recebem
os nossos “clientes”, que são os membros da igreja, e como consequência a comunidade onde essa igreja está inserida. Mas vamos começar com uma pergunta: Qual
é o impacto da Escola Sabatina sobre a vida da igreja e a comunidade?
Vamos ver alguns benef ícios que se desprendem da Escola Sabatina:
1. O benef ício da lição. O produto mais importante da Escola Sabatina
chama-se lição. A pergunta é: Que impacto esse produto tem sobre a vida
do consumidor final?
Respostas:
a. O estudo sistemático da Bíblia através da lição, sem dúvida, fortalece
a fé, porque a fé vem pela Palavra de Deus. Portanto, quando nossas
convicções na Palavra de Deus estão firmes, nossa fé também está
firme. Uma pessoa poderosa na sua fé fará grandes coisas para Deus.
b. Aquisição de hábitos devocionais. A Escola Sabatina promove o
estudo diário da lição. Esta repetição gerará hábitos saudáveis que
conduzirão os membros a ter um ótimo relacionamento com Deus
e Sua Palavra. Quem tem bom relacionamento com Deus terá bom
relacionamento com os demais.
2. O benef ício do desenvolvimento dos dons espirituais. Para que um conhecimento seja considerado uma competência essencial, este deve estar
associado a um processo sistemático de aprendizagem, que envolve descoberta, inovação e capacitação das habilidades, para se tornar um dom a
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serviço de Deus. A Escola Sabatina deveria ser o principal centro de descoberta, capacitação e desenvolvimento de dons espirituais. Dons não são
para o nosso benef ício, mas para o benef ício do grande projeto de Deus
de salvar pessoas. Quando exercemos nossos dons, somos mais solidários,
pensamos mais nos demais.
3. O benef ício de ministrar a Bíblia. Dar estudos bíblicos não é para os
que têm dom; é uma tarefa universal (Mt. 28:18-20). Nada impacta mais
a vida de uma pessoa que ser testemunha presencial da transformação
de outra pessoa, e isso acontece no momento em que participa da ministração de estudos bíblicos. Por isso, quando uma unidade de ação está
subdividida em duplas e estas duplas estão ativas, sem dúvida, essa unidade é viva e fervorosa. Os maiores beneficiados não são os que recebem,
e sim os que dão.
4. O benef ício do apoio de um grupo. Nunca foi o plano de Deus que o ser
humano vivesse isolado dos demais. As pessoas crescem em comunidade,
umas ajudando às outras. Por isso, a igreja promove no sábado um ambiente de grupo na igreja no horário da Escola Sabatina e em algum outro
dia através do Pequeno Grupo.
Desta maneira, conseguiremos fazer da Escola Sabatina um departamento relevante e significativo para a vida dos membros da igreja. Como líderes, façamos o
compromisso de tornar nosso departamento mais relevante, crescente e próspero.
Escola Sabatina: “Talvez você nunca receba um diploma, mas a formatura será eterna”.
Edison Choque Fernández
Diretor do Departamento de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque
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Desafios do Trimestre
Solidariedade
Desde os primórdios, um dos maiores desafios é saber gerir pessoas com suas
habilidades e conhecimentos, em prol de envolver o corpo como um todo, nesse
caso, na unidade de ação.
Dom espiritual: Um dom é uma habilidade que é colocada a serviço de Deus
em prol de Sua causa e para a salvação de pessoas.
Ministério: É o agrupamento de pessoas que têm o mesmo dom para o serviço
de uma causa.

Ideias criativas para desenvolver ações solidárias
A ideia é motivar os membros a usar sua habilidade, conhecimento ou trabalho para ajudar as pessoas a melhorar sua condição de vida.
1. Cursos de inglês
2. Cursos de música
3. Cursos de família
4. Encontro de pais
5. Cursos de culinária vegetariana
6. Cursos especiais de preparação para o vestibular
7. Trabalho com dependentes químicos
8. Participação em Feiras de Saúde
9. Cursos para deixar de fumar
10. Cursos de eletricidade
11. Adotar uma família carente
12. Visita e apoio a uma casa de idosos
13. Preparação e distribuição de alimentos a familiares de encarcerados
14. Atenção médica com moradores de rua
15. Apoio a alunos universitários carentes
16. Providenciar lições de Escola Sabatina para alunos carentes
17. Atenção a crianças órfãs
18. Atenção a mães abandonadas e com muitos filhos
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19. Matérias escolares para alunos carentes
20. Reforma de casas de pessoas carentes

Informações importantes para o trimestre:
Datas especiais do trimestre que devem ser promovidas:
Data

Atividade

Responsável

2/1/2016

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

Escola Sabatina

27/2/2016

Final dos 10 dias de oração

Ministério da Mulher

19/3/2015

Dia do Amigo

19/3 - 26/3/2015

Evangelismo de Semana Santa

MIPES

DIA DO COMPROMISSO
PROMOVA, DIVULGUE E FAÇA EM SUA IGREJA!
2 de janeiro
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Relatório integrado da Escola Sabatina
Estas perguntas preenchidas devem ser entregues à secretaria da igreja ao finalizar o trimestre.
1. Foi realizado o Dia dos Amigos na Escola Sabatina? Sim ( ) Não ( )
2. Funciona alguma Escola Sabatina filial? Sim ( ) Não ( )
3. Os professores participaram de algum treinamento organizado pela Associação/Missão ou pelo pastor distrital? Sim ( ) Não ( )
4. É realizada a Classe de Professores? Sim ( ) Não ( )

Dicas Gerais importantes para o trimestre
Orientações para o secretário da Escola Sabatina
Papel
O secretário da Escola Sabatina é responsável pelos registros, materiais, ofertas
e detalhes de secretaria de todas as divisões. Nas igrejas grandes, essas atribuições
podem ser partilhadas com a nomeação de outros assistentes.

Deveres e Responsabilidades
É dever do secretário manter os registros e as estatísticas, supervisionar os materiais e cuidar das ofertas da Escola Sabatina.

Conservação dos Registros e Estatísticas
1. Distribuir e recolher os cartões de chamada das classes, os envelopes com
as ofertas e os relatórios do Ministério Pessoal.
2. Conferir os cartões de chamada, buscar os dados faltantes, contar e registrar as ofertas.
3. Prontamente, registrar todas as estatísticas semanais no Relatório da Escola
Sabatina.
4. Apresentar um relatório (semanal ou mensal) do termômetro da Escola
Sabatina.
7

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

5. Obter e conservar o recibo entregue pelo tesoureiro da igreja de todas as
ofertas da Escola Sabatina.
6. Transferir os nomes de todos os membros das classes para os novos cartões
de chamada a cada trimestre e no início do ano.
7. Manter os arquivos dos membros da Escola Sabatina, incluindo todos
os membros batizados ativos e inativos e os não batizados que estão
registrados.
8. Manter os registros semanais, mensais, trimestrais e anuais requeridos.
9. Conservar as atas das reuniões da Comissão da Escola Sabatina em um arquivo permanente.
10. Preservar todos os registros e entregá-los ao sucessor.
11. Promover, juntamente com o diretor da Escola Sabatina, o projeto Maná,
para a assinatura e o controle de poupança dos membros.

Supervisionar os Materiais
1. Por meio do secretário do Ministério Pessoal, solicitar os materiais missionários, lições para o ciclo do discipulado, estudos bíblicos, livros missionários, etc.
2. Solicitar os materiais necessários ao Departamento da Escola Sabatina da
Associação/Missão. Normalmente, esses materiais são: Informativo Missionário, cartões de chamada e envelopes, envelopes para as ofertas, formulário do relatório trimestral, e auxiliar de programa.
3. Distribuir todas as publicações e materiais da Escola Sabatina aos diretores
e professores das divisões.

Fazer as Comunicações
1. Transmitir a convocatória para a comissão da Escola Sabatina.
2. Transmitir as informações do Departamento de Escola Sabatina da Associação/Missão sobre seminários de treinamento, novos regulamentos e
materiais, aos respectivos interessados.
3. Manter todas as divisões da Escola Sabatina informadas sobre o andamento, tendências, planos e realizações por meio de relatórios apresentados durante o programa normal.
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4. Preencher o relatório trimestral da Escola Sabatina e enviá-lo pontualmente ao Departamento da Escola Sabatina da Associação/Missão.
5. Preparar relatórios estatísticos mensais e trimestrais para a Comissão da
Escola Sabatina. Utilizar os formulários providos pelo Departamento da
Escola Sabatina da Associação/Missão.
6. Preparar uma relação dos membros ausentes para ser entregue aos diretores de divisões ou das classes.
7. Enviar uma relação com os nomes e endereços dos oficiais da Escola Sabatina e dos diretores de divisões para o Departamento da Escola Sabatina
da Associação/Missão, logo após haverem sido eleitos ou quando houver
alterações. O secretário da igreja envia apenas os nomes do diretor e do secretário. O Departamento da Escola Sabatina necessita dos nomes de todos
os oficiais a fim de enviar-lhes informações e materiais específicos.
8. Manter os membros informados sobre o andamento das metas da Escola
Sabatina, por meio do termômetro (antigamente conhecido como quadro
comparativo). Este relatório pode ser semanal ou mensal.
9. Assegurar-se de que todas as reuniões da Escola Sabatina sejam publicadas
no boletim da igreja. Estas incluem: reuniões da Comissão da Escola Sabatina, reunião dos professores, seminários sobre a Escola Sabatina, projeto
Maná, etc.
10. Promover e ter um controle permanente do avanço do projeto Maná, do
plano de assinaturas da lição e da poupança semanal dos membros.

Cuidado das Ofertas
1. Orientar os diáconos na contagem das ofertas de cada classe.
2. Contar o dinheiro, registrar o valor, entregá-lo ao tesoureiro da igreja tão
logo as ofertas tiverem sido recolhidas e solicitar o recibo.
3. Manter um arquivo permanente dos recibos.
4. Conferir as notas fiscais antes que o tesoureiro libere o pagamento.
5. Solicitar ao tesoureiro o balanço financeiro mensal.
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Ideia criativa para promover o estudo diário
Marca-página especial
Preparar um marca-página especial para cada membro da unidade de ação,
com o objetivo de controlar o estudo diário. Todos os membros que relatarem ter
estudado diariamente sua lição receberão um adesivo para colocar num círculo
separado para essa semana, conforme o modelo anexo.
A arte desse material está disponível no site da Escola Sabatina da DSA: http://
downloads.adventistas.org/pt/departamento/escola-sabatina/

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, relacionamento e missão”.
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Dicas para usar o termômetro:
1. Deve ser apresentado no primeiro sábado de cada 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.
• 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 li-ção 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%.
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1

Crise no Céu
Sábado, 2 de janeiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Dedicação dos professores: Hoje é o primeiro sábado do ano. Deve-se
apresentar os professores da Escola Sabatina e fazer uma oração especial
por seu trabalho diante das unidades de ação.
2. Termômetro: Deve ser apresentado o novo TERMÔMETRO, destacando
a necessidade de crescimento durante o ano.
3. Metas da Escola Sabatina: Os professores podem participar de um
almoço, para discutir as metas a ser alcançadas no trimestre. Esta medida
deve estar em porcentuais (%).
Meta 1: Do total de membros matriculados, quantos estão presentes no
horário de inicio?
Meta 2: Do total de membros matriculados, quantos estudam diariamente
a lição?
Meta 3: Do total de membros matriculados, quantos participam de algum
pequeno grupo?
Meta 4: Do total de membros, quantos estão envolvidos em alguma prática
missionária, em duplas, grupal ou individual?
4. Dia do compromisso: Hoje é o dia do compromisso, uma oportunidade
magnífica para convidar todos os membros a assinar o compromisso com
o estudo diário. Cada professor deve separar um momento antes da recapitulação da lição para orar pela direção de Deus no cumprimento do compromisso de estudar a Bíblia e a lição da Escola Sabatina.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

Diretor

“Se temos de esperar, que seja
para colher a semente boa que
lançamos hoje no solo da vida. Se
for para semear, então que seja para
produzir milhões de sorrisos, de
solidariedade e amizade.”
Cora Coralina

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

O plano da salvação é a maneira
divina de lidar com a rebelião e
restaurar a ordem e a harmonia
que Satanás havia quebrado.
Recapitularemos a seguir a primeira
lição deste trimestre intitulada: Crise
no Céu.

9h12

Nº 12- Vinde, Povo do Senhor

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Apresentação de desafios
e metas da ES (5’)

Secretário(a) da
Escola Sabatina

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Nº 192- Infinita Graça
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 2

Crise no Éden
Sábado, 9 de janeiro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Neste sábado, devem-se apresentar as metas que estão sendo propostas
pelos professores, e as mesmas devem ser aprovadas pela igreja. As metas
devem ser apresentadas em porcentuais e para o primeiro trimestre. Por
exemplo: 50% de estudo diário, 60% de presença, 70% de participação nos
pequenos grupos, etc.
2. Os professores devem ser desafiados a assumir desafios na área de solidariedade, conforme as ideias sugeridas.
3. Igrejas com classe dos professores são igrejas mais preparadas. Procure
ser criativo (a). Esse momento pode ser uma hora antes do programa no
sábado, ou o melhor horário combinado com os professores.
4. Prepare com antecedência a promoção, a programação e o convite especial
para o Dia do Amigo, que está vinculado intencionalmente com o início
do evangelismo de Semana Santa. (Neste trimestre, o Dia do Amigo será
19 de março.)
Convite Especial
A Igreja Adventista do Sétimo dia tem a honra de convidar a você e sua
família para uma programação toda especial para celebrar a dádiva da vida.
Teremos um estudo especial da Palavra de Deus, música especial, orações
por nossas necessidades e uma lembrança por sua presença.
Dia: sábado 19 de março
Horário: 9h
Endereço: ____________________________________________________
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição. (2’)

Nesta semana, examinaremos como
Satanás conseguiu tirar vantagem
da liberdade humana e, assim,
dar início à devastação que todos
nós experimentamos até hoje. Por
isso, é importante crer e obedecer
a Deus, como defesa contra a
degradação humana.

9h12

“Está se sentindo vazio? Preencha
esse espaço com Deus, e Ele colocará solida-riedade. Saia desse
buraco. Há muita gente precisando
de você.” Gabriel Chalita
Nº 33 – Castelo Forte

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção missionária

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações
Nº 392 - Bem junto a Cristo
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 3

A rebelião global
e os patriarcas
Sábado, 16 de janeiro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Desafie os professores da Escola Sabatina a preencher as metas de sua unidade em relação aos quatro itens: presença, estudo diário, participação no
pequeno grupo e estudos bíblicos.
2. Neste trimestre, o Dia do Amigo será o sábado 19 de março, que coincide
intencionalmente com o início do evangelismo de Semana Santa. Faça
planos com antecedência para que tudo funcione bem.
3. O termômetro da Escola Sabatina é um instrumento para medir a temperatura do coração da igreja. Para isso, em cada primeiro sábado do mês, deve
ser apresentado esse relatório. Você pode encontrar essas ferramentas em
nosso site da Escola Sabatina:
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade
9h

Palavras de boas-vindas,
(2’)

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Responsável

Observações

Diretor

“Aprendi que um homem só tem o
direi-to de olhar outro de cima para
baixo para ajudá-lo a levantar-se.”
Johnny Welch
Nº 16 – A Deus Demos Glória
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

A experiência de Abraão foi um
grande encorajamento em meio ao
conflito, pois ali Deus demonstrou
Sua disposição em tomar sobre Si
as consequências da rebelião. Ele Se
tornaria nosso Substituto.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção missionária

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 4

Conflito e crise: os juízes
Sábado, 23 de janeiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Convide os professores da Escola Sabatina para participar do treinamento
via satélite para a Semana Santa. Esta capacitação acontecerá no dia 20 de
fevereiro.
2. Unidades de Ação e Pequenos Grupos são convidados a abrir suas
portas para o evangelismo de Semana Santa que acontecerá de 19 a 26
de março.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor

“Fazer o bem faz bem,
independente do reconhecimento.
A solidariedade não comporta
vaidades pessoais.”
Ana Stoppa

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

A Bíblia é conhecida por não
disfarçar o pecado nem a maldade
humana. Como poderia fazer isso
e ainda retratar com precisão
a condição da humanidade?
Estudaremos o conflito e a crise
entre os juízes de Israel.

9h12

Nº 34 - Quão Grandes És Tu

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

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

missionária
10h11 Promoção
(5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)

20

Observações

Nº 402 – Fala à Minh’ Alma

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 5

O conflito continua
Sábado, 30 de janeiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Combine com antecedência com a diretora do Ministério da Mulher para
enfatizar na Escola Sabatina os 10 dias de oração, de 18 a 27 de fevereiro.
2. No dia 7 de março, a direção da programação deve ser oferecida ao departamento do Ministério da Mulher.
3. No próximo sábado, 6 de fevereiro, deve-se apresentar o termômetro, uma
maneira de desafiar os membros a seguir avançando.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor

“A solidariedade é contagiosa.
Conta-gie e se deixe contagiar...”
Carlos Henrique Cadinha

9h02

Hino (3’)

Nº 31 - Sublime Amor

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Quando comparamos a vida
de Davi, Elias, Ezequias, Ester e
Neemias, surgem temas similares:
Deus é capaz de usar pessoas
“insignificantes” para repelir a onda
do mal.

9h12

Diretor

2 minutos de intervalo
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Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

10h11 Promoção Missionária (5’)
10h16 Hino (3’)
10h19 Oração (1’)
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Responsável

Observações

Diretor de MP
274- Firme nas Promessas

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 6

Vitória no deserto
Sábado, 6 de fevereiro de 2016

Sugestões Para o Diretor:
1. Hoje, na parte final do programa, deve ser apresentado o Termômetro da
Escola Sabatina. Verifique com antecedência esta apresentação, para que
cumpra o propósito de sua existência: avaliar, desafiar, alcançar.
2. Avalie com seus professores iniciar um plano de poupança individual para
a assinatura da lição da Escola Sabatina. Pode ser através de cofrinhos,
envelopes, etc. Deve-se recolher semanalmente uma quantidade de cada
membro, registrar e entregar ao tesoureiro da igreja.
3. Coordene com as divisões de crianças, adolescentes e jovens a entrega de
algum cofrinho para a poupança em prol das assinaturas.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

“Em não sendo solidário,
serás sempre solitário.”
José Carlos Machado
Nº 240- Bendita Segurança
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

Nesta semana, ao examinar as
tentações no deserto, poderemos
ver na Bíblia, talvez de modo tão
claro como nunca vimos antes,
o grande conflito entre Cristo e
Satanás, travado abertamente entre
eles. Satanás havia afirmado que
o mundo era dele, mas Cristo veio
para reconquistá-lo.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Apresentação do
Termômetro da ES (5’)

Secretária (o)
da ES

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 247- Graças

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 7

Os ensinos de Jesus e o
grande conflito
Sábado, 13 de fevereiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. No próximo sábado à tarde, será realizado um treinamento especial sobre
o evangelismo da Semana Santa, para líderes de Unidades de Ação como
para líderes de Pequenos Grupos, via satélite. Procure envolver o máximo
de líderes para ser capacitados. Lembrando que cada Unidade de Ação e
Pequeno Grupo são chamados para abrir suas portas para participar desse
evangelismo.
2. Desafie as unidades de Ação a desenvolver iniciativas de solidariedade, preparando o terreno para o evangelismo de Semana Santa.
3. Lembre que a maior quantidade de igrejas surgiu como iniciativa das filiais
da Escola Sabatina. Por isso, nunca deixe de motivar as unidades a adotar
bairros ou territórios sem presença adventista.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade
9h

Responsável

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor

Observações
“Procure ser amável, solidário, sincero
e amigo com todas as pessoas;
trate todos os animais domésticos
com carinho e atenção. Preserve a
Natureza. Aja sempre com bondade
no coração; rejeite qualquer tipo
de maldade ou trapaça. Eis aí a tua
melhor oração e a tua verdadeira
religião.” Nelson Barh
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9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Na lição desta semana,
examinaremos alguns ensinos
de Jesus sobre assuntos muito
realistas e práticos enquanto nos
esforçaremos para conhecer e fazer
a vontade de Deus em meio ao
grande conflito.

9h12

Nº 220 - É Prazer Servir a Cristo

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção Missionária (5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações
Nº 190 - Seu Maravilhoso Olhar

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 8

Companheiros de armas
Sábado, 20 de fevereiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Convide os professores para assistir ao Treinamento via satélite esta tarde.
A ideia é que tanto Pequenos Grupos quanto Unidades de Ação se envolvam no evangelismo da Semana Santa.
2. O sábado 27 de fevereiro concluirá os 10 dias de oração. Solicite com antecedência à liderança do Ministério da Mulher para dirigir a programação
desse sábado.
3. Tenha uma reunião de coordenação mensal com a sua equipe para alinhar
e coordenar os próximos programas.

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’)

“As vaidades e os melindres de uma
equipe devem ser substituídos por
um enorme senso de solidariedade.”
Bernardinho
Nº - 509 A Escola Sabatina
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

À medida que o grande conflito foi
travado ferozmente em torno de
Jesus, também foi intensificado em
redor dos discípulos, até quando
Jesus exclamou: “Está consumado”.
Satanás concluiu ser impossível
fazer Jesus tropeçar e cair.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

Observações

10h11 Promoção Missionária(5’) Diretor de MP
10h16 Hino (3’)
10h19 Oração (1’)
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Secretária

Nº 175- Manso e Suave

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 9

O grande conflito
e a igreja primitiva
Sábado, 27 de fevereiro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Combine com o Diretor Missionário da Igreja a coordenação dos 5 minutos missionários, que acontece cada sábado ao final do programa. Só
o primeiro sábado é reservado para a apresentação do Termômetro da
Escola Sabatina.
2. No próximo sábado, deve ser apresentado o Termômetro da Escola Sabatina. Avalie de que maneira se pode melhorar o índice de crescimento.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor

“A gratidão consegue, em sua
forma plena, ser mais bonita que
a solidariedade. Então, cultive-a,
compartilhe e desperte grandes
sorrisos.” Christyan Yury da Silva Matos

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

Nº 460- Jesus me Quer Bem
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

Na lição desta semana, veremos
o tema do grande conflito
desenvolvido de várias formas.
Veremos o assunto revelado
abertamente quando os que
estavam no poder foram inspirados
por Satanás para reprimir a verdade.
Mas também o veremos ocorrendo
num lugar mais sutil, porém mais
importante: o coração humano.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Plano missionário (5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações
Nº 73 - Rei dos Reis

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10

Paulo e a rebelião
Sábado, 5 de março de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Hoje é um dia especial, porque é o final dos 10 dias de oração. Coordene
com antecedência dar ênfase ao estudo diário da Bíblia e da lição da Escola
Sabatina.
2. Neste sábado, a secretária (ou o secretário) deve apresentar o Termômetro da Escola Sabatina. Este é um momento importante para fazer uma
autoavaliação.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos
Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

“AMOR, COMPAIXÃO, BONDADE e
SOLIDARIEDADE são indispensáveis
para a essência de qualquer ser
humano. Sem esses valores não há
FELICIDADE.” Aline Wega

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Nesta semana, examinaremos
algumas figuras e metáforas que
Paulo usou para explicar a realidade
da batalha, e como devemos viver,
trabalhando juntos para o bem
do todo, uma vez que somos uma
igreja e uma comunidade de crentes
envolvidos nessa luta cósmica.

9h12

Nº 70- Porque Ele Vive

Diretor

2 minutos de intervalo
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Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Apresentação do
Termômetro da ES (5’)

Secretária (o)
da ES

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 402 - Fala à Minh’ Alma

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 11

O que Pedro disse sobre o
grande conflito
Sábado, 12 de março de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. No próximo sábado, 19 de março, é celebrado o Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Por isso, é importante que a programação desse dia seja dirigida
pelos jovens. Por outro lado, nesse mesmo dia acontece o Dia do Amigo. A
ênfase deve estar nos amigos, com a participação especial dos jovens.
2. A preparação é muito necessária para dar uma arrancada boa para a
Semana Santa.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’) Diretor

“Eu fui salva graças a um doador e
vou defender esta causa até o fim.
Jesus o grande doador.” Aline Wega

9h02

Hino (3’)

Nº 508 – Rumo à Escola Sabatina

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Pedro tinha plena consciência
de que a luta contra o mal é bem
real. Ele escreveu: “Sede sóbrios
e vigilantes. O diabo, vosso
adversário, anda em derredor, como
leão que ruge procurando alguém
para devorar” (1Pe 5:8).

9h12

Diretor

2 minutos de intervalo

33

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

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção missionária (5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações
Nº 244 – Conta as Bençãos

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12

A igreja militante
Sábado, 19 de março de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Hoje é o Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Deve-se preparar uma programação toda especial.
2. O próximo sábado, dia 26, é o último sábado do mês. Pode-se organizar um
“junta-panelas” para homenagear os recém-batizados na programação da
Semana Santa.
3. Ressalte a alegria de contar com cada um dos visitantes.
4. O próximo sábado também é o décimo terceiro sábado. Algumas divisões
infantis e dos adolescentes devem apresentar alguma música aprendida,
alguns versos decorados ou alguma habilidade. Coordene com antecedência
com a coordenadora da divisão infantil, considerando sempre o tempo.
5. Por outro lado, o tempo para cada uma das partes do programa será diminuído por causa da programação especial do décimo terceiro sábado.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

“Só quem foi beneficiado pela graça
de Deus, e entende seu valor, pode
ser verdadeiramente solidário.”
Nº 230 – Sou Feliz com Jesus
http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

Um fato que se destaca no
estudo dessa semana é que Jesus
personaliza a maneira de lidar
com cada igreja. Todas elas têm
diferentes necessidades, e Ele
satisfaz cada uma delas.

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade

Observações

9h16

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

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (40’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção missionária

Secretária (o)
da ES

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 570 – Além do Rio

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 13

A redenção
Sábado, 26 de março de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Hoje é o décimo terceiro sábado.
2. Planeje sempre ter uma unidade especial para os convidados não adventistas. Fase 1 do discipulado.
3. Prepare um brinde para cada um dos convidados.
4. Hoje é uma boa oportunidade de ter um “junta-panelas” com os professores da Escola Sabatina para renovar as metas e avaliar o alcançado.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo das Missões
Mundiais (5’)

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

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Ele resolverá o grande conflito
de um jeito que responderá para
sempre a todas as perguntas sobre
Sua abnegação, bondade, justiça,
amor e lei. Examinemos então os
passos finais no longo drama do
grande conflito.

9h12

“A solidariedade é fruto do amor,
e onde frutifica o amor cresce a
solidariedade.”
Adelmar Marques Marinho
Nº 470 – O Senhor Está Aqui

Diretor

2 minutos de intervalo
37

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina
Atividades em classes: 45 minutos

Hora

Atividade

9h16

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

Observações

9h19

Confraternização (5’)

9h24

Plano Missionário da igreja (5’)

9h29

Oração (2’)

9h31

Recapitulação da Lição (30’)

Encerramento: 19 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h01

Apresentação das divisões
infantis e dos adolescentes (15’)

Diretor de ES e
cada diretor de
cada Divisão

10h16

Hino (2’)

Secretária

10h19

Oração (1’)
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Observações

Nº 208 – Graça Excelsa

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES

40

