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Mensagem

O poder da visão e a unidade

Existem dois princípios do Reino: o poder da visão e a unidade.
Qualquer negócio, organização, família ou nação não teria êxito sem estes dois 

princípios: visão e unidade. 
Um dos maiores dons que Deus deu ao homem não é o dom da vista, e sim o 

dom da visão. 
Por quê? Porque a vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do 

coração. 
Os olhos mostram o que é, mas a visão mostra o que poderá ser.
Visão é o fundamento da coragem:
• A vista é limitada pela capacidade dos olhos, mas a visão é limitada pela 

imaginação.
• A vista se restringe ao presente, mas a visão libera você e projeta-o para o futuro.
• A vista lida com o conhecido, a visão lida com o desconhecido. 
• A vista deixa você frustrado, a visão o motiva

Você não foi criado para viver pela vista, e sim pela visão. 

Quando um homem tem uma visão clara, ninguém pode pará-lo. 

Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo menciona o seguinte: “Visto que andamos por 
fé e não pelo que vemos”.

Como líderes, devemos aprender a viver pela visão, e não pelos olhos. 

Segredos para a visão bem sucedida: 
1. Não existe nada mais poderoso que a unidade. Quando o povo está unido, nada 

pode deter o avanço da visão. 
2. Divisão, duas visões em um só lugar. Quando uma casa, uma família ou uma 

nação tem duas visões, não sobrevive. 
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Qual é nossa visão como líderes da Escola Sabatina? 
1. Uma Escola Sabatina missionária.
2. Uma Escola Sabatina integrada, Unidades e Pequenos Grupos formando 

uma só estrutura.
3. Uma Escola Sabatina cujos líderes compreendam, possuam a visão do 

pastoreio e não apenas passem a lição. 
4. Uma Escola Sabatina onde se promovam hábitos espirituais, o estudo 

diário e o uso dos dons espirituais. 

Faço um apelo a todos os diretores e líderes da Escola Sabatina para que nos 
unamos nessa visão e possamos, pela graça, preparar um povo para a grande visão 
de ter todos os seus filhos no reino eterno.    

 
 

Edison Choque Fernández
Diretor do Departamento de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque
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PROJETO MANÁ
“Maná, cada dia, cada um, cada manhã, alimento para a vida.”

Faça com que esse propósito seja uma realidade em sua igreja!
Dicas para a implantação com êxito do Projeto Maná em sua igreja:

1. Nomeie alguém que seja responsável pelo projeto em sua igreja. Essa pessoa 
cuidará de promover, enfatizar e divulgar no boletim da igreja o projeto Maná. 

2. Use os vídeos e materiais preparados para esta ocasião: 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ Português
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/ Espanhol 
3. No cartão de chamada, existe uma meta a cumprir, que é a assinatura da 

totalidade dos membros. Faça dessa meta um desafio a cumprir.
4. Premie a unidade campeã nas assinaturas deste ano. 
5. Anote as seguintes datas do projeto Maná para as Uniões Brasileiras:
 
Projeto Maná – 2016 – 2017 
• 21 de agosto – ULB
• 28 de agosto – UNeB, UCB
• 04 de setembro – UCOB, USeB
• 11 de setembro – UNB
• 18 de setembro – UNoB, USB
 
E nas Uniões hispanas, o projeto Maná será em outubro. 

6. Promova todos os primeiros sábados de cada trimestre como o Dia do 
Compromisso. Esse é o momento solene no qual se assina o compromisso 
com o estudo diário, que está na contracapa da lição da Escola Sabatina.  
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Informações importantes para o trimestre:

Datas especiais do trimestre que devem ser promovidas:

 

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

2 de abril

Data Atividade Responsável

2/4/2016 Início do Ciclo do Discipulado - Fase 2  - CONFIR-
MAÇÃO 

Ministério Pessoal e Escola 
Sabatina

14/5/2016 Impacto Esperança Ministério Pessoal e Escola 
Sabatina 

15/5/2016 Projeto “Esperança Viva” Ministério da Saúde 

21/5/2016 Sábado da Criança e Dia do Aventureiro Ministério da Criança e 
Aventureiros

28/5/2016 Dia do Batismo Mundial Ministério Pessoal

4/6/2016 Sábado da Mulher Missionária Ministério da Mulher

25/6/2016 Dia do Ancião Área pastoral

,
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Relatório integrado da Escola Sabatina

Estas perguntas preenchidas devem ser entregues à secretaria da igreja ao fi-
nalizar 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 Asso-

ciação/Missão ou pelo pastor distrital?  Sim (    ) Não (    )
4. É realizada a Classe de Professores?  Sim (    ) Não (    )

Esboço da Lição da Escola Sabatina:
Promova entre os professores o vídeo do Esboço da Lição, que é um resumo se-

guindo o ciclo do aprendizado: 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ (Português)
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/ (Espanhol)

A importância do papel do professor na Escola Sabatina

1. O professor, como pastor da classe, se preocupa principalmente com três coisas: 

a. Cada aluno com a lição na mão e fazendo o estudo diário. 
b. Cada aluno participando de um Pequeno Grupo.  
c. Cada aluno cumprindo a missão segundo seus dons. 

2. O professor é a extensão do pastor.
a. O professor da Escola Sabatina ajuda o pastor a alcançar as pessoas 

dif íceis de serem alcançadas.
b. Atos 20:18-31: “vigiar” envolve cuidar, alimentar e proteger o 

rebanho.

3. O professor é um líder.
“Os diretores e professores de nossa Escola Sabatina devem orar frequentemente. 

Uma palavra dita em ocasião oportuna pode ser como boa semente no espírito dos 
jovens e, em resultado, guiará pequeninos pés no caminho da justiça. Mas uma palavra 
errada pode levá-los para o caminho da perdição” (CES, p. 77).
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4. O professor alimenta.
“Se os professores da Escola Sabatina sentissem o amor que deveriam sentir por esses 

cordeiros do rebanho, muitos mais seriam ganhos para o redil de Cristo” (CES, p. 76).

5. O professor é um protetor – João 21:16.

A importância do papel do professor na Escola Sabatina

1. Duplas Missionárias. Juntamente com o diretor missionário da igreja, or-
ganize todos os membros em duplas missionárias. 

• No início, forme duplas de oração. 
• Depois, lance o desafio de dar estudos bíblicos. 
• Para isso, é necessário um programa de capacitação. 

2. Classes Bíblicas. Organize uma classe bíblica para os convidados (Fase 1 
do Ciclo do Discipulado). Muitos deles resultam do projeto de evangelismo 
da Semana Santa. 

3. Filiais da Escola Sabatina. Desafie determinadas unidades a trabalhar 
como filiais da Escola Sabatina, para plantar igrejas.

4. Dia do Amigo. Desafie os membros a trazer convidados para a igreja. Pes-
soas que vêm à igreja têm maiores possibilidades de dar os próximos passos. 

5. Solidariedade. Desafie as Unidades de Ação a ter ações permanentes de 
solidariedade. 

6. Ciclo do Discipulado. Organize em sua Escola Sabatina o Ciclo do Dis-
cipulado nas três fases: Fase 1 - curso bíblico; Fase 2 - confirmação (para 
recém batizados); Fase 3 - capacitação. Esta fase é para preparar os novos 
crentes a fim de que cumpram a missão.

O Ciclo do Discipulado na Escola Sabatina

O que é o Ciclo do Discipulado? A palavra de origem latina “discipu-
latus” significa conjunto dos alunos de uma escola; aprendizado; estado de 
quem é discípulo.

• Discipulado no sentido bíblico: aprender a viver como Jesus viveu adquirindo 
comportamentos que Jesus teve. 
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• Buscando passagens bíblicas para auxiliar a compreensão do sentido bí-
blico do discipulado, poderíamos citar a passagem de Mateus 28:19-20: 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações [...]”, que nos responde de 
forma clara e concisa o que devemos entender como discipulado.

• Mateus esclarece o mandamento de Jesus, que é evangelizar, batizar e 
ensinar a observar. Esse “ensinar a observar” é o que chamamos de dis-
cipulado. Em grego, aparecem quatro verbos, mas só um vem na forma 
imperativa: “Fazei” discípulos. 

• Essa passagem de Mateus é o ponto nevrálgico do empenho de todo se-
guidor de Jesus Cristo. Lendo os informativos das igrejas, notamos sempre 
o chamamento dos seus líderes aos seguidores de Jesus para se empe-
nharem no cuidado do tesouro recebido, no momento da adesão à pro-
posta de Jesus. Muitos recebem uma imensidão de dons e bênçãos, mas 
depois fraquejam na hora de ser discípulos, na hora do discipulado.

Como funciona o Ciclo do Discipulado na Escola Sabatina?
I. Existem três fases: 
Fase 1: Conversão, para não batizados;
Fase 2: Confirmação, para recém batizados;
Fase 3: Capacitação, para completar o preparo dos recém-batizados. 

II. Materiais: 
Fase 1: Curso Bíblico;
Fase 2: Confirmação, curso especial para confirmação;
Fase 3: Capacitação, curso especial para capacitação. 

III. Quem participa:
Fase 1: Conversão, para não batizados;
Fase 2: Confirmação, para recém-batizados;
Fase 3: Capacitação, para completar o preparo dos recém batizados. 

IV. Quanto tempo:
Fase 1: De três a cinco meses; 
Fase 2: Três meses;
Fase 3: Três meses.
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V. Momento e lugar: Deve ser realizado no momento da Escola Sabatina e em 
um lugar especialmente preparado para esse grupo de pessoas. (de 2 a 15 pessoas).

VI. Responsável: A comissão da Escola Sabatina deve escolher pessoas que 
têm o perfil para o discipulado. Elas não apenas devem saber passar a lição, mas 
devem conduzir as pessoas a uma grande transformação, através da aquisição de 
hábitos espirituais, missionários e de vida em comunidade. 

 
O sucesso do projeto em três aspectos:
1. Escolha adequada do líder;
2. Capacitação dos professores das três fases do discipulado; 
3. Lugar adequado para desenvolver a classe.

Alguns membros já batizados que não passaram pelo processo de confirmação 
poderão ser convidados a participar do Ciclo do Discipulado, principalmente das 
fases dois e três.

Termômetro da Escola Sabatina
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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 de comunhão, relacionamento e missão”.

 
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 relacio-
nada 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 diaria-
mente a lição durante todo o mês (18 membros) e divide-se pelo total de mem-
bros da igreja (18 X 100 = 1.800 divididos por 100 membros). Nesse exemplo, 
o resultado é 18%. 
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1
Filho de Davi    

Sábado, 2 de abril de 2016  

Sugestões para o Diretor:

1. A ênfase nesse trimestre é tornar a Escola Sabatina uma Escola Missionária. 
Planeje com sua equipe como torná-la uma agência ganhadora de almas. 
Veja as sugestões do Auxiliar.

2. Hoje, todas as igrejas devem iniciar a fase 2 do Ciclo do Discipulado, com 
os novos conversos.

3. Planeje, com antecedência, os detalhes da classe de confirmação (fase 2), 
materiais, lugar, professor e planejamento. 

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas 
(2’) Diretor

 “Você está disposto a fazer pela 
verdade o que muitos fazem pela 
mentira?”

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/

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

O relato de Mateus acerca do 
nascimento de Jesus nos assegura 
que (1) Deus é conosco, (2) a 
salvação do pecado é nossa, e (3) 
pertencemos a uma linhagem real.

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 Observações

10h11 Termômetro da ES (5’) Secretário(a) da 
Escola Sabatina

 

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 16 – A Deus Demos Glória

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

Lição 2
Início do ministério 

de Cristo   
Sábado, 9 de abril de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Cuide das unidades especiais do Ciclo do Discipulado como a menina dos 
olhos. Eles são uma ferramenta extraordinária para a conservação e a capa-
citação dos novos membros. 

2. Tenha sua reunião mensal com sua equipe para avaliar e planejar o avanço 
nos grandes desafios: presença a tempo, estudo diário, participação nos Pe-
quenos Grupos, compromisso com os estudos bíblicos, vivência dos dons 
espirituais. 

3. Coordene com sua equipe o funcionamento da classe dos professores. 
Pode usar as ferramentas fornecidas pelo site da DSA: 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ Português
 http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/ Espanhol.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Se nós, que vivemos nesse tempo, 
não alcançarmos a nossa geração 
com a semente do Evangelho, 
então fracassamos na Missão que 
a nós foi confiada.”  (Autor não 
conhecido)

9h02 Hino (3’) Nº 33 – Castelo Forte

9h05 Oração (2’)
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9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição. (2’) Diretor 

Os capítulos 3 e 4 de Mateus 
apresentam o arrependimento, a 
vida vitoriosa e o discipulado como 
características essenciais do reino 
de Deus.

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 Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 52 – Vestido em Linho 

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

Lição 3
O Sermão do Monte   

Sábado, 16 de abril de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Neste ano, o Quadro Comparativo tem um nome renovado: Termômetro 
da Escola Sabatina. Vamos 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/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/

2. Neste ano, o Impacto Esperança será no dia 14 de maio. Façam planos ante-
cipados com o diretor missionário para o sucesso dessa atividade.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas, 
(2’) Diretor

“Os homens que mais fizeram na 
Terra foram os que mais pensaram 
no Céu.“ 

9h02 Hino (3’) Nº 159 – Chuvas de Bênçãos 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

O Sermão do Monte pode ser visto 
como uma constituição do reino 
de Deus. Nele, encontramos os 
princípios básicos que regulam o 
reino e um mapa para a viagem 
de seus cidadãos. Descobrir os 
princípios e viver por meio deles é o 
desafio enfrentado pelos seguidores 
de Jesus. 

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 Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 240 – Bendita Segurança 

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

Lição 4
Fé e cura   

Sábado, 23 de abril de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. No sábado 7 de maio, deve ser apresentado o Termômetro da Escola Saba-
tina. Faça os acertos com antecedência para mostrar as estatísticas do mês 
que está terminando.

2. Neste ano, o Impacto Esperança será no dia 14 de maio. Juntamente 
com o diretor missionário, faça planos para mapear o território e des-
tinar, com antecedência, a cada Unidade de Ação um território para a 
distribuição do livro missionário. 

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações
9h Palavras de boas-vindas 

(2’)
Diretor “Eu não tive um chamado, li uma 

ordem e obedeci.“ Sofhia Muller 

9h02 Hino (3’) Nº 261 – Fé é a Vitória

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

O poder e a autoridade de Jesus 
como Messias foram utilizados 
para servir e erguer a humanidade. 
Seu reino foi inclusivo. Quem ia a 
Ele se sentia aceito por Seu amor e 
incluído em Sua graça salvadora. O 
resultado foi a admiração: “Quem é 
este?” (Mt 8:27).

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 Observações

10h11 Promoção Missionária 
(5’) Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 420 – Oh! Que Amigo em Cristo 
Temos! 

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

Lição 5
A guerra visível e a invisível   

Sábado, 30 de abril de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Avalie com o (a) secretário (a) o Termômetro da Escola Sabatina, e trans-
mitam aos professores os desafios que ainda precisam ser vencidos.

2. Apresente, antecipadamente, o plano de poupança do projeto Maná. Veja 
sugestões do Auxiliar. 

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Se não eu, quem? Se não agora, 
quando?”
“O mundo está mais preparado 
para receber a mensagem do que 
nós para pronunciá-la.”
Carlos Henrique Cadinha 

9h02 Hino (3’) Nº 418 – O Jardim de Oração 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

Embora o grande conflito envolva 
questões cósmicas e seja uma 
demonstração para todo o Universo, 
de modo mais imediato, ele é uma 
batalha na mente e no coração 
humano. O lado em que estamos é 
decidido na mente, e dessa decisão 
depende nosso destino.

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 Observações

10h11 Promoção Missionária (5’) Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Nº 295 - Tudo Entregarei

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

Lição 6
Descanso em Cristo 

Sábado, 7 de maio de 2016

Sugestões Para o Diretor:

1. Hoje deve ser apresentado o Termômetro da Escola Sabatina. Sem dúvida, 
esses resultados nos fazem refletir sobre a importância de fortalecer a co-
munhão, o relacionamento e a missão. 

2.  Impacto Esperança: No próximo sábado, 14 de maio, será o Impacto Es-
perança. A programação geral será reduzida para dar tempo suficiente à 
atividade missionária da distribuição dos livros. Em alguns lugares, a Escola 
Sabatina é realizada na sexta-feira. Isso fica a critério de cada igreja e deve 
ser coordenado com os anciãos.  

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Por melhor que seja o método, 
precisamos nos revestir do Espírito 
Santo.”  José Carlos Machado 

9h02 Hino (3’) Nº 190 – Seu Maravilhoso Olhar

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor

O sábado, observado no verdadeiro 
espírito, é uma poderosa 
experiência que celebra nossa 
criação, redenção, descanso eterno 
e relacionamento com Jesus Cristo.

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 Observações

10h11 Promoção Missionária (5’) Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 34 – Quão Grande És Tu

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

Lição 7
Senhor de judeus                        

e gentios     
Sábado, 14 de maio de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Hoje será realizado o Impacto Esperança em todas as igrejas da América 
do Sul. Por isso, o tempo da Escola Sabatina será reduzido para 58 minutos.

2.  O Diretor Missionário deve tomar o tempo restante para organizar essa 
distribuição.

3. O ideal é entregar a cada Unidade de Ação um território e uma quantidade 
de livros para a distribuição.

4. O próximo sábado, 21 de maio, é o Sábado da Criança e Dia do Aventureiro. 
Coordene com ambos os diretores a participação no programa da Escola 
Sabatina.

5. Sempre que um departamento for convidado para conduzir o programa 
da Escola Sabatina, é importante que os horários e as atividades principais 
sejam respeitadas. É importante que o diretor acompanhe tudo de perto. 
A ideia é que a programação tenha a cara do departamento que apresenta, 
mas sem sair do esquema próprio do programa.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Missões se fazem com os PÉS dos 
que vão, com os JOELHOS dos 
que ficam e com as MÃOS dos que 
contribuem.” Nelson Barh
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9h02 Hino (3’) Nº 509 – A Escola Sabatina 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

Jesus é o Filho de Deus e Senhor 
de tudo. Ele tem total suficiência 
para suprir todas as necessidades 
humanas. Diante disso, nosso olhar 
deve se fixar nEle, e nosso objetivo 
deve ser apegar-nos a Ele em todos 
os momentos e a qualquer custo. 

2 minutos de intervalo

Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e preenchimento do cartão de 
registro, ofertas (3’)

9h19 Plano Missionário (5’) Organizar as duplas para a entrega 
dos livros nas Unidades de Ação

9h24 Oração (2’)

9h26 Recapitulação da Lição (25’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h51 Promoção Missionária (5’) Diretor de MP Informar à igreja os passos e a 
dinâmica da entrega dos livros.

9h56 Hino (3’) Secretária Nº 219 - Sempre Alegre 

9h59 Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 8
Pedro e a Rocha   

Sábado, 21 de maio 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Hoje é o Sábado da Criança e Dia do Aventureiro. Por isso, a programação 
deve ser coordenada por ambas as áreas (Ministério da Criança e  Clube de 
Aventureiro).

2. Tenha uma reunião mensal com sua equipe para avaliar a programação e 
as metas propostas.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9:00 Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Não são os grandes homens que 
transformam o mundo, mas sim os 
fracos e pequenos nas mãos de um 
grande Deus.”  Hudson Taylor

9:02 Hino (3’) Nº 192 – Infinita Graça 

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’) Diretor 

Ao conhecer a identidade de Cristo, 
podemos nos tornar semelhantes 
a Ele. 

2 minutos de intervalo

Atividades em classes: 55 minutos

Hora Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e preenchimento do cartão de 
registro, ofertas (3’)
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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’) Secretária Nº 230 - Sou Feliz com Jesus 

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

Lição 9
Ídolos da alma e outras 

lições de Jesus   
Sábado, 28 de maio de 2016

Sugestões para o Diretor:

1.  No próximo sábado, deverá ser apresentado o Termômetro da Escola 
Sabatina. Avalie a melhor maneira para o melhoramento do índice de 
crescimento.

2. Entreviste algum professor que tenha bom desempenho em alguns dos 
desafios.  

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas 
(2’)

Diretor “Aquele que não leva a mensagem 
da cruz, é porque não a entendeu.” 
Marvyo Darley 

9h02 Hino (3’) Nº 211 - A Mensagem da Cruz 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

A autêntica grandeza é alcançada 
não pela busca da atenção humana, 
mas pela submissão humilde à 
liderança de Deus por meio do 
serviço cristão. 

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 Observações

10h11 Promoção Missionária(5’) Diretor de MP

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 570 – Além do Rio 

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

Lição 10
Jesus em Jerusalém   

Sábado, 4 de junho de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Hoje, depois da lição, deve ser apresentado o Termômetro da Escola Saba-
tina. Veja como está a pontualidade, o estudo diário, a participação nos Pe-
quenos Grupos e a situação das duplas missionárias dando estudos bíblicos.

2. De 1 a 10, que nota que você daria à sua Escola Sabatina? Compartilhe sua 
visão com os professores.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Em todo o tempo, pregue o 
Evangelho e, se preciso, use 
palavras.” Francisco de Assis 

9h02 Hino (3’) Nº 70- Porque Ele Vive 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

A entrada triunfal de Jesus em 
Jerusalém prefigura Sua segunda 
vinda, a purificação da Terra e o 
juízo final. Espiritualmente, significa 
a entrada de Cristo no coração 
humano.  

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 Observações

10h11 Apresentação do 
Termômetro da ES (5’)

Secretária (o) 
da ES

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 402 – Fala à Minha Alma

10h19 Oração (1’)
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ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 11
Eventos finais   

Sábado, 11 de junho de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Tenha sua reunião mensal com a equipe para avaliar e coordenar o pro-
grama e os avanços da Escola Sabatina.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Deus não só espera que eu faça a 
Sua vontade, mas Ele está em mim 
para fazê-la.” Oswald Chambers

9h02 Hino (3’) Nº 150 – Não Desistir 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

Cristo planejou um deslumbrante 
encontro com Sua noiva, a igreja. 
Com amor, Jesus prepara Seus 
seguidores para esse dia, em 
parte, pela revelação dos eventos, 
condições e circunstâncias que 
acompanharão Seu retorno.

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’) 
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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’) Secretária Nº 128 – O Rei Vem Vindo

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

Lição 12
Os últimos dias de Jesus   

Sábado, 18 de junho de 2016 

Sugestões para o Diretor:

1. O próximo sábado será o último do trimestre. Sugerimos ter um “junta-pa-
nelas” com os professores da Escola Sabatina para renovar os alvos e avaliar 
o avanço nesse trimestre.

2. O próximo sábado será o décimo terceiro sábado. Algumas divisões de 
crianças e adolescentes podem apresentar alguma música aprendida, 
alguns versos decorados ou alguma habilidade. Coordene, com antece-
dência, junto com a coordenadora das divisões de crianças e adolescentes, 
considerando sempre o tempo.

3. Por outro lado, o tempo para a unidade no próximo sábado também será 
diminuído. Veja bem o tempo de cada parte do programa.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “Levar os crentes à maturidade 
significa prepará-los para 
participar do cumprimento do 
trabalho, o qual Jesus deu à igreja 
no momento em que Ele deixou 
a terra“  (Jerry O’Dell, Por que eles 
não choram?).

9h02 Hino (3’) Nº 197 – Cristo Tocou-me 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor 

Conhecer e refletir sobre os eventos 
finais da vida de Cristo transforma o 
nosso coração. Assim como quebrou 
o total domínio de Satanás, Ele 
capacitou os que O buscavam com 
sinceridade a escolher a vida eterna. 

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 Apresentação do termô-
metro da ES (5’)

Secretária (o) 
da ES

10h16 Hino (3’) Secretária Nº 444 – Face a Face 

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

Lição 13
Crucificado e Ressurreto  

Sábado, 25 de junho de 2016

Sugestões para o Diretor:

1. Hoje é o décimo terceiro sábado.

2. Tenha uma reunião com sua equipe, para avaliar as metas do trimestre.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor “A igreja que não evangeliza se 
fossiliza.” 

9h02 Hino (3’) Nº 172 – Na Cruz Morri por Ti

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundiais (5’)

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

9h12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor O Calvário quebranta o coração, 

mas fortalece o poder da vontade.  
2 minutos de intervalo

Atividades em classes: 45 minutos

Hora Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e preenchimento do cartão de 
registro, ofertas (3’)

9h19 Confraternização (5’) 

9h24 Plano Missionário da igreja (5’)

9h29 Oração (2’) 

9h31 Recapitulação da Lição (30’)
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Encerramento: 19 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

10h01 Apresentação das divisões 
infantis e dos adolescentes (15’)

Diretor de ES e 
cada diretor de 
cada Divisão

10h16 Hino (2’) Secretária Nº 551 – Muito Além do Sol

10h19 Oração (1’)
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


