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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Mensagem
O que é a Escola Sabatina
No ano de 1931, a AG publicou o auxiliar especial de programa para
celebrar os 78 anos da Escola Sabatina. E a mensagem desse número foi “O que é
a Escola Sabatina”. A seguir, transcrevemos parte do conteúdo dessa mensagem:
Não temos entre nós outra organização de caráter mais evangelizador,
nem que tenha exercido maior influência para o crescimento de nossa
obra que a Escola Sabatina. Por meio de seu ministério e influência, milhares, que de outra forma se haveriam perdido têm sido salvos para a
igreja. Na Escola Sabatina, nossos filhos têm crescido na verdade. Em seus
anos de infância, têm aprendido a amar a Jesus e têm se entregado a Ele.
Sua conversão não foi obra do sentimento, se não que tem sido operada
por meio do poder da palavra de Deus, pois por meio do estudo diário das
lições da Escola Sabatina, se tem gravado em seus corações os princípios
da verdade. Sua mente foi tomada com o conhecimento da Palavra de
Deus, que os tem conservado firmes em tempos de tentação e crise.
Onde estariam os nossos filhos se não fosse pela influência da Escola Sabatina?
Milhares estariam perdidos no mundo. Muitos que hoje são ministros e missionários
receberam sua primeira inspiração para trabalhar para Cristo na Escola Sabatina. Só
a eternidade poderá revelar quantos milhares de nossas crianças têm sido influenciados por meio do ministério que a Escola Sabatina presta para a salvação de almas.
Em que condição estaria a igreja se não fosse pela Escola Sabatina? Todos
nós sabemos que ela não seria o grande movimento mundial que é hoje, se não
fosse pela potente influência da Escola Sabatina. Por quê?
•

Porque o estudo constante da Palavra de Deus tem nos unido em uma
só família e uma mesma fé em todo o mundo, e tem mantido forte e
vigorosa a vida espiritual da igreja;

•

Porque na Escola Sabatina são apresentadas constantemente as necessidades da grande obra mundial, a ponto de que todos os seus membros
trabalhem para dar a mensagem a cada nação, povo e língua;
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•

Porque a Escola Sabatina é nossa grande organização de vanguarda,
pois onde quer que tenham ido os representantes deste povo, a primeira coisa que fizeram foi sempre estabelecer uma Escola Sabatina e, por
meio de sua influência de evangelização, têm-se formado novas igrejas.

A Escola Sabatina é também a maior instituição educacional da igreja. É nossa universidade. Tem centenas de milhares de estudantes matriculados. Transmite instruções em todos os idiomas. Seus cursos seguem ao longo de toda a
vida, porque a mente finita não pode esgotar o conhecimento e a ciência de
citar seu grande livro-texto, a Bíblia. Nenhuma outra escola oferece lições tão
intensamente interessantes e recitações tão animadas. Por um instante, imaginemos como deve ser para o Senhor Jesus ver a cada sábado esta escola reunida
e escutar as centenas de milhares que recitam sua lição.
Ingressamos nesta escola na infância e passamos de um departamento a outro até que tenhamos nos preparado para a grande universidade do Céu.
Os seguintes trechos do livro escrito pela Irmã Plummer sobre a Escola Sabatina nos mostram o que ela é:
A Escola Sabatina é uma escola bíblica, adaptada pela forma
de sua organização para partilhar instruções espirituais à igreja. Pode-se compará-la com a mesa familiar, sobre a qual há alimento apropriado para cada membro da família. Geralmente, os cordeirinhos do rebanho recebem suas primeiras impressões na sessão da Escola Sabatina,
e não há pessoa alguma de tanta idade ou experiência que não precise
mais das bênçãos da Escola Sabatina em sua vida.
A Escola Sabatina é uma sessão da igreja dedicada ao estudo. Tem por
objetivo a edificação do caráter por meio do conhecimento da Palavra de
Deus. No que se refere à vida espiritual, a Escola Sabatina é para a igreja
o que o coração é para o corpo físico. Se na Escola Sabatina pulsar o
espírito do estudo da Bíblia, da harmonia, da espiritualidade, do preparo
missionária e de atividade, a igreja possuirá os mesmos elementos, e estes
se refletirão nos membros.
Edison Choque Fernández
Diretor de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque
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Informações importantes para o trimestre:
1. Dia mundial da Escola Sabatina. Neste trimestre, celebraremos o aniversário da Escola Sabatina, que será no sábado 15 de outubro. Queremos
celebrar esse dia com pessoas. Queremos levar aos nossos templos um
milhão de convidados. Só assim será uma grande festa. Veja abaixo algumas
sugestões para este grande dia.
2. Dia do Compromisso. O sábado 1º de outubro é o dia do compromisso,
uma magnífica ocasião para firmar um dos mais sublimes compromissos
com a Palavra de Deus. Este 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 para o estudo diário
e o envolvimento na missão.
3. Dia do Amigo. O dia da Escola Sabatina será 15 de outubro, e esse mesmo
dia será em toda a América do Sul: o dia do amigo, “Amigos da Esperança”.
E como já foi mencionado, vamos celebrá-lo com pessoas. Agora, mais do
que nunca, deveríamos nos esforçar para organizar e promover este importante programa missionário. O diretor missionário da igreja deveria estar
100% envolvido. Não temos ideia de como um programa simples como esse
pode salvar pessoas. Em toda igreja, deve haver uma classe bíblica permanente para atender aos nossos visitantes.
4. Não se esqueça de promover nosso Facebook oficial da Escola
Sabatina.
https://www.facebook.com/EscolaSabatinaOficial - em português
https://www.facebook.com/EscuelaSabaticaOficial - em espanhol
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. Assim, faremos um grande movimento.
6. Termômetro da Escola Sabatina. A cada primeiro sábado do mês,
deve-se apresentar o termômetro da Escola Sabatina, uma forma de medir
a pontualidade, o estudo diário, o trabalho missionário e o Pequeno Grupo.
Todos esses elementos são fundamentais para o crescimento espiritual.
Nos outros sábados, o diretor missionário deveria promover as principais
ações na área missionária e como cada membro pode se comprometer.
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Hora

Responsável

Observações

10h11 Promoção Missionária (5’)
ou quadro comparativo

Atividade

Diretor de MP

Promoção Missionária (5’)
No primeiro sábado do mês, deve ser
apresentado o termômetro da Escola
Sabatina.

10h16 Hino (3’)

Secretária

Nº 16 - A Deus Demos Glória

10h19 Oração (1’)

Datas especiais do trimestre que devem ser promovidas:
Data

Atividade

Responsável

01/10/2016

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

Escola Sabatina

15/10/2016

Dia Mundial da Escola Sabatina – Amigos da
Esperança

Escola Sabatina

22/10/2016

Dia do Pastor

Escola Sabatina

19-26/11/2016

Semana de Evangelismo

Ministério Pessoal

31/12/2016

Programa Especial: Décimo Terceiro Sábado

Escola Sabatina

•

15 de outubro – Dia Mundial da Escola Sabatina – Amigos da Esperança

DIA MUNDIAL DA ESCOLA SABATINA
Sábado 15 de outubro
Será celebrado com o maior número de
convidados não adventistas na história da igreja.
AMIGOS DA ESPERANÇA
UMA ESCOLA SABATINA QUE AVANÇA
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Ideias criativas
1. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer programa especial. Lembrando que o objetivo da celebração não é apenas fazer festa,
mas é fundamentalmente renovar o compromisso com os grandes ideais da
Escola Sabatina. Este ano, a celebração será com gente. Nosso sonho é receber em todas as nossas igrejas um milhão de convidados não adventistas.
2. Sem dúvida, o professor é a figura-chave nesta festa. Deve ser definido o
alvo de convidados que cada unidade terá nesse dia.
3. Cada unidade da Escola Sabatina pode coordenar antecipadamente um
almoço especial de confraternização com todos os seus convidados.
4. Preparar um bolo para a celebração com a seguinte frase: “163 anos fazendo
discípulos”.
5. Encontrar algumas ferramentas e vídeos no nosso site oficial da Escola
Sabatina:
Português: http://adventistas.org/pt/escolasabatina/
Espanhol: http://adventistas.org/es/escuelasabatica/
6. Homenagear as unidades com maior índice de crescimento na pontualidade, estudo diário, ofertas missionárias e duplas missionárias.
7. Mostrar a maior coleção de lições da Escola Sabatina.
8. Celebrar o batismo de alguma pessoa como resultado da classe bíblica na
Escola Sabatina.
9. Desafiar a seguir crescendo na pontualidade, estudo diário e duplas missionárias, ofertas.
10. Apresentar algum destaque das divisões infantis.

Ações práticas:
Sempre é um momento marcante quando a igreja abre suas portas para receber os seus convidados. Algumas considerações:
1. O lema do Dia Mundial da Escola Sabatina será:
Uma Escola Sabatina que avança / 163 anos / Amigos da Esperança
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2. Com antecedência, defina com sua equipe seu sonho de quantos convidará
e ore por isso.
3. A programação desse sábado deve ser simples, animada, bem organizada e
focada nos convidados.
4. O ideal é que cada família ou várias se unam para almoçar junto aos seus
convidados. Em algumas igrejas, as Unidades de Ação organizam-se em
um junta-panelas. Para esse dia, está disponível uma mensagem especial
gravada pelo Pr. Luís Gonçalves, a qual deverá ser assistida no horário do
almoço.
5. Convites especiais devem ser preparados para os Amigos da Esperança:

CONVITE ESPECIAL
Temos a alegria de entregar este convite para você e sua família, a fim
de que participem de uma programação especial, onde teremos um
momento de louvor, estudo da Bíblia e uma oração por sua família.

15 de outubro de 2016
9h às 11h30
Local: _______________________________
Seus amigos Adventistas do Sétimo Dia

6. Prepare uma classe especial para eles. Uma pessoa deve ser designada para
falar sobre um tema especial para eles.
7. Deve haver música especial e alguns brindes para os convidados. Uma
atenção cuidadosa para eles é muito importante.
8. Apresente discretamente os convidados e peça às pessoas que estiverem
perto para dar um abraço em cada um deles.
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Divisão Sul-Americana da IASD
Simpósio de Escola Sabatina - DSA
18 e 19 de maio de 2016

DOCUMENTO DO I SIMPÓSIO DA ESCOLA SABATINA

Considerando:
•
A origem do Ministério da ES, pela vontade divina;
•
O papel histórico e relevante, a vocação bíblica, a contribuição para a
unidade e sua função no desenvolvimento missiológico da igreja;
•
Os grandes benef ícios e aportes da ES ao crescimento da igreja;
•
O papel fundamental da ES no processo do discipulado, que conduz ao cumprimento da missão de fazer discípulos através de Comunhão, Relacionamento e Missão;
Nós, participantes do Simpósio, conscientes de que a ES é o coração da igreja,
propomos:
O Discipulado na Escola Sabatina

1. Estimular a presença e a participação ativa de todos os pastores no programa da ES.
2. Utilizar a ES como uma plataforma estratégica para o discipulado.
3. Fortalecer projetos de interação e pastoreio fora do horário regular da ES.
4. Inscrever todos os membros da igreja como alunos da Escola Sabatina.
A Integração das Estruturas de Unidades de Ação e Pequenos Grupos no
Discipulado

1. Integrar as UAs e os PGs para potencializar o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, relacionais e missionais.
2. Realizar treinamentos unificados para simplificar o calendário de atividades.
3. Ter um processo permanente para formação de professores da ES e líderes
de PG com foco no discipulado.
4. Manter o foco na missão da igreja tanto em projetos missionários como em
ações solidárias.
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O Envolvimento do Professor da Escola Sabatina no Discipulado

1. Revitalizar a Classe de Professores, fortalecendo a capacitação nas áreas
bíblico-pedagógica, relacional e missionária.
2. Formar professores de Escola Sabatina com perfil discipulador, enfatizando
o ensino, o cuidado, a visitação, a mobilização, a preparação de novos líderes, os dons espirituais e a conquista de almas.
3. Preparar material auxiliar para o professor com foco no discipulado.

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

,

Dicas importantes para o bom desenvolvimento
da Escola Sabatina
Registros da Escola Sabatina
Todas as Escolas Sabatinas necessitam de um sistema de manutenção de arquivos. O sistema está sob a responsabilidade do secretário da Escola Sabatina,
que mantém o arquivo principal de registros.
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Os registros básicos da Escola Sabatina são:
•
cartões de chamada das classes da Escola Sabatina;
•
relatórios da Associação/Missão;
•
registro das ofertas.

Transferência entre Classes
Os membros regulares das classes estabelecidas que desejam transferir-se
para outra classe ou ter seus nomes retirados, devem contatar o secretário que
apresentará a solicitação à Comissão da Escola Sabatina. Então, o secretário fará
os ajustes nos cartões, conforme autorizado pela Comissão. Ele também fará os
ajustes nos cartões das divisões infantis quando uma criança for promovida de
uma divisão para outra.
Diferença entre Escola Sabatina Filial e Escola Sabatina de Extensão:
Escola Sabatina Filial. É uma 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, começam se reunindo aos sábados à tarde e posteriormente se estabelecem permanentemente, dando origem
a uma nova congregação.
Divisão de Extensão. As divisões de extensão atendem às pessoas doentes que
não podem sair de casa ou que vivem em áreas isoladas não podendo, assim, frequentar regularmente a igreja. A Escola Sabatina deve fazer provisão para atender a
essas pessoas e fornecer-lhes o Guia de Estudo da Bíblia para a Escola Sabatina.

POR QUE TER ALVOS
(Extraído do auxiliar de programa da Escola Sabatina – 13 de junho de 1931)

A razão de a Escola Sabatina ter crescido muito nos primeiros 80 anos de existência é porque sempre teve alvos definidos e tem buscado a cooperação de todos
os seus membros para alcançá-los.
Os alvos são necessários para o crescimento, porque o que não se pode medir
não se pode melhorar. O Espírito de Profecia diz: “Mais elevado do que o sumo
pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com Seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso” (Educação, p. 18). “O êxito
em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido” (Idem, p. 262).
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Isso se aplica tanto à obra da Escola Sabatina como a qualquer outro ramo. É um
princípio fundamental de vida. Esforços sem propósito não podem alcançar sucesso.

Cinco grandes alvos da Escola Sabatina:
1. Cada crente um membro da Escola Sabatina.
2. Cada membro presente e a tempo a cada sábado.
3. Estudo diário da lição da Escola Sabatina.
4. Obra pessoal para cada aluno.
5. Ofertas liberais para as missões.

1. Cada crente um membro da Escola Sabatina
Um dos primeiros passos necessários para que a Escola Sabatina prospere é
conseguir que cada membro da igreja seja um membro fiel da Escola Sabatina.
Uma Escola Sabatina próspera significa uma igreja próspera. Mediante observação cuidadosa, durante muitos anos, tem-se mostrado claramente que ninguém
pode descuidar ou desprezar a obra da Escola Sabatina e sua influência, e o estudo
diário da lição que fomenta, sem sofrer uma grande perda. Frequentemente, esse é
um dos primeiros passos descendentes, ao se separar um membro da igreja. Deve-se trabalhar ferventemente para salvar cada crente para a verdade guardando-o
na Escola Sabatina, onde se alimenta constantemente sua vida espiritual.
Isso significa que cada membro deve ser um obreiro fiel da Escola Sabatina,
estando sempre presente e trabalhando para trazer outros. “Há também muito
a ser feito na obra da Escola Sabatina, no que respeita a levar o povo a sentir sua
obrigação e fazer sua parte” (Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 256).
Qual é o alvo de membros que todos devem se esforçar para alcançar? O alvo
é estabelecido facilmente contando-se os membros da igreja e acrescentando-se
o número de crianças que ainda não são membros da igreja e os membros ativos
da classe bíblica no horário da Escola Sabatina. Dessa forma, tem-se um alvo moderado de membros.
Qualquer pessoa que tenha o desejo de assistir regularmente pode ser membro
da Escola Sabatina.

2. Cada membro presente e a tempo
A assistência irregular à Escola Sabatina é perigosa para a vida espiritual do
membro e da própria Escola Sabatina, pois só pode se manter o interesse mediante
12
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a assistência regular. Cada sábado que se falta é como um elo perdido na corrente.
Há algumas insistências inevitáveis, mas quase todas as demais podem ser evitadas tendo planos cuidadosos.
A reunião da Escola Sabatina é um horário marcado com Jesus e Sua Palavra.
“Pontualidade e decisão na obra de Deus são muito necessárias” (Testemunhos
Para a Igreja, v. 3, p. 500).

3. Estudo diário da lição da Escola Sabatina
A Palavra de Deus é o grande alimento espiritual sem o qual é absolutamente
impossível ter uma vida espiritual saudável. É mais necessário estudar a cada dia a
Bíblia para receber alimento que vivifica espiritualmente que comer diariamente
para ter força f ísica. Diz a serva do Senhor:
“Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à
meditação, oração e estudo das Escrituras estarão em ligação com o Céu e terão
uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam” (Testemunhos
Para a Igreja, v. 5, p. 112).
“Faria muito bem para nós passar diariamente uma hora refletindo sobre a
vida de Jesus” (O Desejado de Todas as Nações, p. 83).
“Não há motivo de as lições da Escola Sabatina serem aprendidas, por professores e alunos, com menos perfeição do que as lições da escola diária. Devem ser
melhor aprendidas, pois tratam de assuntos infinitamente mais importantes. Essa
negligência é desagradável a Deus” (Conselhos para a Igreja, p. 272).
Não há melhor ocasião para o estudo da lição da Escola Sabatina que a hora
do culto da família.
Isso quer dizer que inclusive esta iniciativa do estudo da lição deve ajudar no
reavivamento do altar da família, que é o culto familiar.

4. Obra pessoal para cada aluno
Considerando que o propósito supremo da Escola Sabatina é ganhar almas,
cada membro da mesma e especialmente os oficiais e professores devem ter este
alvo em mente em tudo o que fazem. Algum dia, o Senhor lhes perguntará: “Onde
está o rebanho que lhe foi confiado?”. A obra pessoal em prol das almas é a obra
mais grandiosa e mais interessante que se pode fazer. Muitos aguardam a palavra
pessoal ou a oração que os ajude a se decidir.
13
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Ninguém que não sinta uma carga pela salvação das almas deve ensinar. Cada
professor deveria ter por alvo a salvação de cada membro de sua unidade de ação.
Não só devemos desejar converter os não conversos, como animar no caminho de
salvação algum membro desanimado.
Uma Escola Sabatina cheia de amor pelas almas será um lindo lugar ao qual ir,
pois irradiará a influência do Céu.

5. Ofertas liberais para as missões
Ofertar para as missões tem sido a vida da igreja e da Escola Sabatina, pois Cristo
disse: “Há maior felicidade em dar do que em receber” (Atos 20:35). É este princípio
que nos induz a dar liberalmente o melhor para os campos missionários. São essas
dádivas para as missões que têm nos unido em uma grande igreja ao redor do mundo.
Aprendemos a amar aqueles a quem damos. Graças às ofertas da Escola Sabatina,
tem sido possível rodear o mundo com a mensagem do terceiro anjo nesta geração.
Em 1926, o Pr. Spicer, então presidente da Associação Geral, disse: “Quero que
vocês, líderes do departamento de Escola Sabatina, lembrem que sustentam literalmente a metade de nossas empresas missionárias. Elas dependem de vocês
sábado após sábado, e espero que vocês não temam dizer clara e energicamente o
que é o alvo das Escolas Sabatinas para a obra das missões”.

Classe dos Professores
Em 2017, daremos uma grande ênfase a recuperar a Classe dos Professores,
que é a principal estrutura de apoio da Escola Sabatina. Ore por isso.
“O CORAÇÃO DA ESCOLA SABATINA É A
CLASSE DOS PROFESSORES.”

PROGRAMA DA CLASSE DOS PROFESSORES:
1. Boas-vindas, hino e oração (Diretor - 5’)
2. Diagnóstico do termômetro da Escola Sabatina (Secretária - 10’)
14
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3. Coordenação dos projetos missionários da igreja (Diretor Missionário - 15’)
4. Esboço da lição da Escola Sabatina (Responsável 20’)
5. Discipulado (Pastor 10’) - Momentos para crescer como líderes
6. Encerramento

A elevada vocação do professor da Escola Sabatina
A igreja precisa agora de homens e mulheres que se dediquem à tarefa
do pastoreio. Na Bíblia, das 90 vezes em que Jesus aparece com títulos nos evangelhos, 60 vezes o identificam como Mestre ou Rabi.
Na igreja, o professor tem o posto chave no plano da Escola Sabatina. O
destino das almas depende de seu trabalho.

A escolha de professores da Escola Sabatina
Caráter do professor
“É essencial que se tome cuidado ao colocar homens e mulheres em cargos de
confiança. Deveis saber algo referente à sua vida passada e ao caráter que têm desenvolvido. É preferível duplicar as classes sob a direção de obreiros tementes a Deus
do que multiplicar professores, cuja influência não esteja de acordo com o santo
caráter da verdade que professamos, pois essa influência será desmoralizadora”
(Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 91).
Pontualidade
“Aqueles cujo dever é escolher professores, devem ser prudentes, não insistindo a
que entrem para a escola os que não sejam aptos a exercer boa influência. [...] Como
pode ele exigir da classe esses requisitos necessários, a menos que ela tenha um
exemplo de pontualidade, asseio, compostura e ordem? Se o professor não está em
seu lugar e a classe é deixada a recrear-se, se ele chega atrasado, entrando apressado
e ofegante, essa influência conduz à desordem e falta de pontualidade” (Conselhos
sobre a Escola Sabatina, p. 92).
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Exemplo
“Os que ensinam na Escola Sabatina devem ter o coração aquecido e avigorado
pela verdade de Deus, sendo não somente ouvintes, mas também cumpridores da
Palavra” (Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 94).
Profundidade
“A Escola Sabatina não é lugar para os que tocam levemente a superf ície e, num
espírito de leviandade, falam correntemente acerca de eternas e probantes verdades
[...]” (Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 97).
A classe é o reflexo do professor.
‘O comportamento da classe representará o caráter do professor no exemplo que
eles têm perante si” (Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 97, 98).

16

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1

O fim
Sábado, 1º de outubro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Dia do Compromisso. Hoje é primeiro sábado do trimestre, preciosa
oportunidade para renovar o compromisso com o estudo diário e o envolvimento na missão. Esse compromisso está na contracapa da lição. Convide
todos os membros a assinar a decisão do estudo diário.
2. Solicite à secretária da Escola Sabatina para apresentar o termômetro da Escola
Sabatina e ao mesmo tempo desafiar a igreja a alcançar os alvos propostos.
3. Anuncie que no sábado 15 de outubro haverá uma programação toda especial. Nesse sábado, cada unidade deverá levar o maior número de convidados. Essa será a melhor maneira de celebrar os 163 anos da Escola Sabatina. Logo após o culto, cada Unidade de Ação poderá se planejar para
almoçar junto. Pode ser na casa do líder da unidade ou de alguma outra
pessoa. A ideia é ter uma confraternização especial por parte de cada Unidade de Ação com seus convidados.
4. Coordene antecipadamente o preparo de uma escala para que as Unidades
de Ação participem na direção da Escola Sabatina ao longo do trimestre.
5. Não se esqueça de orar e ativar a classe dos professores para o fortalecimento da Escola Sabatina.
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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Ao iniciar o estudo do livro de
Jó, começaremos pelo final, que
levanta questões sobre nosso
próprio fim, não apenas aqui, mas
para a eternidade.

9h12

Diretor
Nº 35 - Tu És Fiel, 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

Observações

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

Nº 56 - As Mãos do Senhor

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 2

O grande conflito
Sábado, 8 de outubro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. No próximo sábado, 15 de outubro, será celebrado o dia da Escola Sabatina.
Serão 163 anos desde que começou a primeira Escola Sabatina em 1853.
No início do auxiliar, há algumas sugestões para esse momento especial.
2. Será um momento ímpar para levar o maior número de convidados à igreja.
3. Coordene com antecedência, juntamente com os professores, a possibilidade de que as unidades se juntem para ter um almoço de confraternização
com os convidados.
4. A programação será toda especial. Para isso, precisamos da presença de
todos os membros a tempo.
5. Deve ser preparado com antecedência um convite especial para esta ocasião conforme o modelo oferecido anteriormente.

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 Mundial das
Missões (5’)

Nº 444 - Face a Face

https://www.adventistmission.org
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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Diretor

Nesta semana, contemplaremos a
realidade do grande conflito, que é
o foco principal no livro de Jó. Assim
como Jó, nós também estamos
envolvidos nesse conflito.

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 437 - Vitória em Cristo

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 3

Jó não tinha razões para
temer a Deus?
Sábado, 15 de outubro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Na medida do possível, agrupe os convidados numa sala especial ou em um
ambiente adequado para acolhê-los. Um professor deve ser designado para
ministrar a Bíblia para eles no horário da lição. Deve ser um tema relacionado com Jesus e Sua Palavra.
2. Encontre materiais e recursos para a comemoração.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
3. Na parte final do programa, os professores da Escola Sabatina devem ser
convidados para receber uma homenagem especial.
4. Os votos de fidelidade aos ideais da Escola Sabatina devem ser renovados:
Voto:
Pela graça de Deus, usarei a minha influência para
tornar a Escola Sabatina mais relevante, mais missionária, mais
discipuladora, mais integrada.

5. Pode-se cantar parabéns para a Escola Sabatina com um bolo especial para
a celebração.
6. A recapitulação da lição neste sábado será de 30 de minutos, considerando
os momentos de celebração dos 163 anos de aniversário da Escola Sabatina.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

Observações

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Nesta semana, continuaremos
estudando os dois primeiros
capítulos de Jó, buscando obter
maior compreensão de como nos
encaixamos nesse contexto, à
medida que o grande conflito se
torna cada vez mais intenso na Terra.

9h12

Diretor
Nº 261 - Fé é a Vitória

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 (30’)

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h01 Reconhecimento dos
professores (10’)

Diretor da ES,
Ancião, Pastor

10h11 Voto especial de
renovação dos ideais da
ES (4’)

Ancião

10h15 Hino (3’)
10h18 Oração (2’)
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Observações

Nº 274 - Firme nas Promessas

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 4

Deus e o sofrimento
humano
Sábado, 22 de outubro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Hoje se celebra o Dia do Pastor na Igreja Adventista. Os membros podem
enviar um cartão ou fazer uma oração especial por ele neste sábado.
2. Tenha uma reunião regular mensal da comissão da Escola Sabatina para
avaliar o progresso da Escola Sabatina. Para isso, prepare sua agenda
com antecedência.
3. Lembre a todos sobre o compromisso feito no início do trimestre, relacionado com o estudo diário e o envolvimento na missão. O preparo de
algum marca-página pode ajudar muito.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

Observações

Nº 373 - Deus Cuidará de Ti

https://www.adventistmission.org/
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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

9h12

Introdução ao Estudo da
Lição. (2’)

Diretor

Um dos principais temas do livro
de Jó é o sofrimento humano.
Esse tema não está limitado a um
povo ou uma época. Embora seu
sofrimento tenha sido singular, Jó
representa todos nós em nossos
sofrimentos.

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

do quadro
10h11 Apresentação
Comparativo (5’)

Secretária de ES

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 34 – Quão Grande És Tu

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 5

Maldito dia!
Sábado, 29 de outubro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Entre os dias 21 e 23 de novembro, teremos o evangelismo de colheita
em cada igreja. Prepare as duplas missionárias para esse grande evento
missionário.
2. No próximo sábado, deve ser apresentado o termômetro da Escola Sabatina para conhecer os índices de crescimento nas áreas de Comunhão, Relacionamento e Missão.

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Ao continuar o estudo do livro de
Jó, vamos tentar nos colocar no
lugar dele, pois isso nos ajudará a
compreender melhor a confusão, a
ira e a tristeza pelas quais ele estava
passando.

9h12

Nº 240 – Bendita Segurança

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

10h11 Promoção Missionária (5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações
Nº 211 – A Mensagem da Cruz

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 6

Maldição sem causa?
Sábado, 5 de novembro de 2016

Sugestões Para o Diretor:
1. Toda igreja deveria ter uma classe bíblica no horário da Escola Sabatina.
Faça planos para que isso seja uma realidade na sua igreja.
2. As fases 2 e 3 do ciclo do discipulado também são importantes na Escola
Sabatina, já que ajudam a conservar os novos crentes.
3. Hoje deve ser apresentado o termômetro da Escola Sabatina para a igreja.
Esse momento é muito importante para conhecer os avanços nos índices
de Comunhão, Relacionamento e Missão.

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Grande parte do livro de Jó é
dedicada ao diálogo entre Jó e esses
homens, à medida que todos eles
tentavam encontrar sentido naquilo
que muitas vezes parece não fazer
sentido algum.

9h12

Nº 357 – Sob Suas Assas

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’)

Já aconteceu algum milagre em
sua vida?

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Apresentação do
Termômetro da Escola
Sabatina (5’)

Secretária da
Escola Sabatina

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 192 – Infinita Graça

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 7

Castigo retributivo
Sábado, 12 de novembro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Coordene com o diretor missionário da igreja o trabalho das duplas e os
pequenos grupos na semana de evangelismo que acontecerá de 21 a 28 de
novembro.
2. Promova e compartilhe os convites especiais para a semana de evangelismo.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9h

Palavras de boas-vindas,
(2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Nesta semana, estudaremos mais
alguns discursos dos que foram
visitar Jó em sua miséria. O que
podemos aprender com eles,
principalmente com seus erros,
à medida que eles, assim como
outros têm feito, tentaram lidar
com o problema do sofrimento?

9h12

Observações

Nº 509 – A Escola Sabatina

Diretor

2 minutos de intervalo
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Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade
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

9h51

Promoção Missionária (5’)

Diretor de MP

9h56

Hino (3’)

Secretária

9h59

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 8

Sangue inocente
Sábado, 19 de novembro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Hoje começa o 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 ser no
horário da Escola Sabatina.
2. A programação do próximo sábado deve ser especial, já que teremos muitos
convidados como resultado da Semana de Colheita.

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

As respostas dadas não
correspondiam à realidade em
questão. Portanto, eis o desafio: Como
encontramos respostas que fazem
sentido para o que, muitas vezes,
parece sem sentido? Nesta semana,
continuaremos nossa busca.

9h12

Nº 388 – Vem, Alma Cansada

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 Promoção Missionária
(5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)

32

Observações

Nº 326 – Vaso de Bênção

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 9

Declarações de esperança
Sábado, 26 de novembro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Hoje está acabando o programa de Evangelismo de Colheita. É importante
conceder aos visitantes um lugar especial na igreja.
2. Coordene com o diretor do Ministério Pessoal o início de uma classe bíblica (ciclo do discipulado - fase 1) com os visitantes.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade

Responsável

9h

Palavras de boas-vindas
(2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

Observações

Nº 386 – Nunca Te Deixarei

https://www.adventistmission.org/
Nesta semana, ao continuar
estudando a questão do sofrimento
no livro de Jó, descobriremos
que, mesmo em meio à injusta
calamidade que sobreveio a Jó, ele
ainda era capaz de proferir palavras
de esperança.

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 Plano Missionário (5’)

Diretor do
Ministério Pessoal

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Observações

Nº 208 – Graça Excelsa

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10

A ira de Eliú
Sábado, 3 de dezembro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Apoie decididamente o projeto Mutirão de Natal, para juntar o maior
número de alimentos não perecíveis para pessoas carentes.
2. A Escola Sabatina de sua igreja pode adotar um projeto de solidariedade
para ser concretizado no sábado 24 de dezembro. Pode ser uma família
pobre, um estudante universitário, algumas crianças sem casa, etc.
3. Neste sábado deve ser apresentado à igreja o termômetro da Escola Sabatina. Se possível, imprima alguma estatística para mostrar aos professores
da Escola Sabatina. É importante saber exatamente como estava a Escola
Sabatina no início e como chegou no final do ano. Tudo relacionado com
Comunhão, Relacionamento e Missão.
4. Nesse mês, no dia 31 de dezembro, teremos o programa do décimo quarto
sábado. Isso quer dizer que o último relatório da igreja através do quadro
comparativo deve ser no sábado 24 de dezembro.
5. Organize para o sábado 24 de dezembro um almoço com todos os professores da Escola Sabatina para agradecer o seu trabalho durante o ano.

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

Responsável

9h

Palavras de boas-vindas (2’)

Diretor

9h02

Hino (3’)

9h05

Oração (2’)

Observações
Nº 94 – Sou de Jesus Agora
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9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org/

9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Na lição que recapitularemos,
veremos que o problema ficaria pior,
pois em vez de apenas três homens
dizerem que Jó estava errado, um
novo homem surgia em cena.

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’)

Você já chorou alguma vez? Qual foi
a razão?

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Apresentação do termômetro da Escola Sabatina
(5’)

Secretária da
Escola Sabatina

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Nº 88 – Achei um Grande Amigo

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 11

Do meio da tempestade
Sábado, 10 de dezembro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Deve-se lembrar permanentemente a importância do estudo diário, que é a
essência da vida cristã.
2. O sábado 24 de dezembro é propício para convidar os membros da igreja a
trazer alguma oferta especial para apoiar alguma iniciativa da igreja voltada
para ajudar famílias pobres da comunidade.
3. Entre os professores da Escola Sabatina, promova o esboço da lição como
uma ferramenta de apoio para o ensino da lição, considerando o ciclo do
aprendizado.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina
http://www.adventistas.org/es/

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org

9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Embora o contexto do estudo da
lição seja o sofrimento de Jó, o foco
principal da discussão era Deus,
com exceção dos dois primeiros
capítulos.

Nº 12 – Vinde, Povo do Senhor

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’)

Qual é a verdura de que você mais
gosta?

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção Missionária (5’)

Diretor de MP

10h16 Hino (3’)

Secretária

10h19 Oração (1’)
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Nº 211 – A Mensagem da Cruz

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12

O redentor de Jó
Sábado, 17 de dezembro de 2016
Sugestões para o Diretor:
1. Faça a última comissão da Escola Sabatina para avaliar o progresso dos
ideais da Escola Sabatina: pontualidade, estudo diário, duplas missionárias,
ofertas missionárias, também os projetos especiais como: Projeto Maná, o
dia do amigo, campanha sobre estudo diário.
2. Prepare o programa do décimo quarto sábado, considerando que haverá
formatura das divisões infantis e dos adolescentes que passam a outro nível.
3. No próximo sábado, haverá uma excelente oportunidade para se unir como
igreja em algum projeto de solidariedade em favor de alguma família pobre
da comunidade.

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

Na lição desta semana,
examinamos que somente em
Jesus encontramos respostas
maravilhosas e confortadoras para
as perguntas que o livro de Jó não
responde plenamente.

9h12

Nº 70 – Porque Ele Vive

Diretor
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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’)

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

Encerramento: 9 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11 Promoção Missionária

Diretor do
Ministério
Pessoal

10h16 Hino (3’)

Secretária

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

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 13

O caráter de Jó
Sábado, 24 de dezembro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Coordene com a coordenadora das divisões infantis e dos adolescentes para
apresentar, no próximo sábado, alguma parte especial ou versos aprendidos
durante o trimestre.
2. Passe por cada uma das divisões infantis e dos adolescentes para deixar
alguma lembrança para os professores que dedicadamente ofereceram seu
tempo e dons a serviço de Deus.
3. Hoje deve ser executado o projeto de solidariedade da igreja. Procure ter a
participação geral da igreja.

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 Mundial das
Missões (5’)

https://www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo da
Lição. (2’)

Como era o caráter de Jó? Que
lições aprendemos sobre sua
maneira de viver que podem nos
ajudar a ser seguidores mais fiéis do
Senhor? Esse será o tema que recapitularemos a seguir.

9h12

Nº 106 – Amigo Mui Precioso

Diretor

2 minutos de intervalo
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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’)

Você recebeu alguma bênção no
ano que está terminando?

Encerramento: 19 minutos

Hora

Atividade

Responsável

10h11

Apresentação das divisões
infantis e dos adolescentes (15’)

Diretor de ES e o
diretor de cada
Divisão

10h16

Hino (2’)

Secretária

10h19

Oração (2’)
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Nº 230 - Sou Feliz Com Jesus

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 14

Algumas lições do
livro de Jó
Sábado, 31 de dezembro de 2016

Sugestões para o Diretor:
1. Em nome do departamento da Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana,
queremos agradecer-lhes sinceramente pela dedicação e empenho no
cumprimento da sagrada responsabilidade de dirigir de forma fiel a Escola
Sabatina neste ano. Sabemos que houve momentos de desânimo e alegria,
mas vocês permaneceram firmes, porque reconhecem que este é um trabalho feito para Deus. Nosso muito obrigado por tudo. Deus os recompense ricamente.
2. Este sábado é o último do trimestre, momento para agradecer aos professores, à equipe e a todos os que colaboraram com o desenvolvimento da
programação durante o ano.
3. Agradeça aos membros fieis que chegam a tempo, estudam a cada dia sua
lição e fazem da Escola Sabatina a maior Escola Bíblica do mundo.

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’)

Nº 505 – Somos um Pequeno Povo
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9h07

Informativo Mundial das
Missões (5’)

9h12

Introdução ao Estudo da
Lição (2’)

https://www.adventistmission.org
Diretor

Vamos considerar algumas lições na
vida de Jó que nos ajudem a ser fieis
ao Senhor em meio a um mundo
cheio de problemas.

2 minutos de intervalo
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’)

Você recebeu alguma bênção no
ano que está terminando?

Encerramento: 19 minutos

Hora Atividade

Responsável

das divisões de
10h01 Apresentação
crianças e adolescentes (15’)

Diretor de ES e
cada diretor de
cada Divisão

10h16 Hino (2’)

Secretária

10h18 Oração (2’)
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Nº 208 – Graça Excelsa

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES

46

