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Mensagem

A Grande Missão da Escola Sabatina: cuidar das pessoas

Depois de visitar nove igrejas que têm ênfase no discipulado, descobrimos 
dois elementos que, bem dirigidos, contribuem ricamente para a conservação e o 
crescimento da igreja: Escola Sabatina e Pequenos Grupos. Essas duas plataformas 
dão suporte a pessoas, têm líderes, se reúnem semanalmente, têm objetivos simi-
lares e se complementam perfeitamente. As igrejas que têm maior crescimento 
e retenção de membros focam no cuidado de pessoas, no pastoreio de pessoas, 
e isso acontece nos grupos organizados que a igreja tem. Tanto unidades de ação 
como pequenos grupos devem ter como principal missão cuidar das pessoas. 

Na parábola do Bom Samaritano, encontramos vários personagens, mas o 
principal deles, sem dúvida, é o Bom Samaritano. Ele era o único não religioso, 
ajudou a quem provavelmente o odiava, identificou as necessidades e livrou o 
homem ferido da morte.

O Bom Samaritano representa quem? Temos a liberdade de interpretar 
que o Bom Samaritano representa Jesus. Em João 8:48, os judeus dizem que 
Jesus é samaritano. Aquele samaritano era Jesus, porque ele seria o rejeitado. 
O Espírito de Profecia nos indica isso também: “Na história do bom samari-
tano, Jesus ofereceu uma descrição de Si mesmo e de Sua missão. O homem 
fora enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás, sendo deixado a 
perecer; o Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo. 
Deixou Sua glória, para vir em nosso socorro. Achou-nos quase a morrer, e 
tomou-nos ao Seu cuidado. Curou-nos as feridas. Cobriu-nos com Sua veste 
de justiça. Proveu-nos um seguro abrigo, e tomou, a Sua própria custa, plenas 
providências em nosso favor. Morreu para nos resgatar. Mostrando Seu pró-
prio exemplo, diz a Seus seguidores: ‘Isto vos mando: que vos ameis uns aos 
outros’.  João 15:17 (O Desejado de Todas as Nações, p. 353.5).
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• O único que toma iniciativa com o ser humano é Jesus. Jesus não teve 
preconceito. Jesus veio para amar o ferido. Jesus tomou o ferido.

• Jesus salvou e o deixou na hospedaria, onde se hospedava todo tipo de 
gente. Agora a grande pergunta é: O que representa a hospedaria?  

A hospedaria representa a igreja onde Jesus leva as pessoas feridas pelo pecado 
para ser restauradas. A igreja não é um clube social, não é um lugar qualquer. A 
igreja não é um edif ício. A igreja é o grupo de pessoas chamadas por Deus, res-
gatadas por Deus, transformadas por Deus para cumprir uma missão. Cuidar das 
pessoas deve ser nossa principal missão. 

Jesus deu ao hospedeiro uma missão, uma certeza e uma promessa:

1. A missão: “Cuida deste homem”. 
2. A certeza: “o pagamento de dois denários”. Em outras palavras, Ele deu as 

condições para cumprir a missão.
3. A promessa: “se alguma coisa gastares a mais, eu to indenizarei quando voltar”.
 
A Escola Sabatina é um lugar para cuidar das pessoas, e isso acontece nas Uni-

dades de Ação. É por isso que devemos animar nossos professores da Escola Sa-
batina para ampliar sua visão de ação, que vai além de recapitular a lição, pois eles 
devem pastorear o grupo que Deus colocou aos seus cuidados. 

Que Deus abençoe esse movimento de cuidado de uns para com os outros.  
 
 

Edison Choque Fernández
Diretor do Departamento de Escola Sabatina – DSA
Twitter: @predisonchoque
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A Missão da Igreja

“Fazer discípulos através de comunhão, relacionamento e missão.”

Metas estratégicas da Escola Sabatina

1. Comunhão: Cada membro com sua lição e estudando-a diariamente.
2. Relacionamento: Cada membro vivenciando a vida em comunidade 

através das Unidades de Ação e dos PGs. 
3. Missão: Cada membro praticando a missão através de seu dom.

Metas para cada Unidade de Ação

Comunhão
Número de membros assinantes da Lição da Escola Sabatina:

Número de membros estudando a lição a cada dia:

Relacionamento
Número de membros que chegam a tempo:

Número de membros que participam de um Pequeno Grupo:

Missão
Número de duplas que dão estudos bíblicos: 

Informações Importantes para os     
Diretores neste Trimestre

1. A ênfase do trimestre é o envolvimento de todos os membros no trabalho 
missionário. No início de cada programa, deve ser lida uma citação especial 
de motivação para o trabalho missionário.

2. O primeiro sábado do trimestre é o grande “Dia do Compromisso” – não 
só de estudo diário da Bíblia como também de envolvimento missionário. 
Faça uma curta e significativa cerimônia.

3. Esteja atento para participar de uma “Escola de Esperança” organizada pelo 
Campo local para treinar professores e líderes da Escola Sabatina.
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4. A cada primeiro sábado do mês, deve ser apresentado o Termômetro da 
Escola Sabatina para que todos saibam qual é a real situação sobre o seu 
crescimento integral. Há um ditado que diz: “O que não pode ser medido 
não pode ser melhorado”. Nosso desejo é que cada Escola Sabatina tenha o 
seu termômetro para medir o avanço da igreja nestes três grandes desafios: 
estudo diário, estudos bíblicos e pequenos grupos.
Acesse o link: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/.

5. Todas as igrejas, e mais especificamente o Departamento da Escola Sabatina, 
devem planejar e ativar o Ciclo do Discipulado – fase 1 (conversão); fase 2 (con-
firmação); e fase 3 (capacitação). Uma classe bíblica no horário da Escola Saba-
tina, outra classe para os recém-batizados e uma classe para os que serão con-
firmados. O material está disponível em cada Associação e Missão. Coordene 
com o seu pastor a disponibilização desse material. Saiba mais em: http://www.
adventistas.org/pt/ministeriopessoal/projeto/ciclo-de-discipulado/

6. Inscreva-se no canal oficial da Escola Sabatina para acessar o esboço da 
lição da Escola Sabatina. Acesse:
https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa  (Português)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (Espanhol) 

7. O sábado 6 de agosto será o Dia da Multiplicação dos Pequenos Grupos e Uni-
dades de Ação. Desafie algumas unidades a se transformarem em um Pequeno 
Grupo. Antes, sem dúvida, deve haver um preparo especial para essa transição.

 

Datas especiais a serem promovidas no trimestre:

 

Datas que devem ser promovidas com antecedência:
15 de outubro – Dia da Escola Sabatina – 163 anos fazendo discípulos.

Data Atividade Responsável

2/7/2016 Dia do Compromisso Escola Sabatina

6/8/2016 Dia da Multiplicação dos PGs e UAs Ministério Pessoal e Escola 
Sabatina 

17/9/2016 Dia Mundial do Desbravador Desbravadores 

24/9/2016 Batismo da Primavera Desbravadores e Ministério 
Jovem

24/9/2016 Programa especial do Décimo Terceiro Sábado ES e Divisões de adolescen-
tes e crianças 
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DIA DO COMPROMISSO  
PROMOVA, DIVULGUE E FAÇA EM SUA IGREJA! 

1º sábado do trimestre

Relatório Integrado da Escola Sabatina

Preencha o questionário a seguir e entregue à secretária (ou ao secretário) da 
igreja no final do trimestre:

1. Há alguma Escola Sabatina Filial em funcionamento? Sim (    ) Não (    )

2. Os professores participaram de algum treinamento organizado pela Asso-
ciação/Missão ou pelo pastor distrital?  Sim (    ) Não (    ) 

3. Há uma Classe dos Professores?  Sim (    ) Não (    )

PROJETO MANÁ

Dicas para o êxito do Projeto Maná:

1. Nomeie um dos membros de sua equipe para que se responsabilize pelo projeto 
em sua igreja. Ele ou ela será responsável por preparar os materiais e promover 
o projeto de assinaturas. Deve-se colocar o projeto de assinaturas no boletim 

,
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informativo da igreja, afixar o cartaz e trabalhar com os professores das classes 
infantis, de adultos e jovens para fazerem uma poupança para o projeto. 

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, há uma meta a ser cumprida, que é a de obter a assinatura 

de todos os membros da unidade. Faça dessa meta um desafio a ser alcançado.
4. Deve ser premiada a unidade campeã em assinaturas neste ano. 
5. Anote as datas do Projeto Maná para as Uniões Brasileiras, a seguir:

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
 8h00 às 20h00 – Horário de Brasília. 

6. A cada primeiro sábado do trimestre, promova o DIA DO COMPRO-
MISSO. Cada membro deverá assinar o seu compromisso de estudo diário. 
Esse compromisso está impresso na capa interna da Lição da Escola Sabatina. 

O principal papel do professor da Escola          
Sabatina é: cuidar das pessoas.

1. O professor como pastor da classe: 
a. Conduz o rebanho. 
b. Alimenta o rebanho.  
c. Protege o rebanho.
d. Preocupa-se fundamentalmente com três itens principais: (1) cada aluno 

com lição na mão e fazendo seu estudo diário; (2) cada aluno participando 
de uma reunião complementar, que conhecemos como Pequeno Grupo; 
(3) cada aluno cumprindo a missão de acordo com os seus dons.
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2. O professor é a extensão do pastor.
a. O professor da Escola Sabatina ajuda o pastor a alcançar as pessoas 

dif íceis de ser 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 frequente-

mente. 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” (Conselhos 
sobre a Escola Sabatina, p. 77).

4. O professor é um alimentador.
“Se os professores da Escola Sabatina sentissem o amor que deveriam sentir por esses 

cordeiros do rebanho, muitos mais seriam ganhos para o redil de Cristo” (Conselhos 
sobre a Escola Sabatina, p. 76).

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

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 a cada primeiro sábado do mês para avaliar o mês 
que findou. 

2. Deve-se fazer uma média geral dos quatro sábados do mês, sempre 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). Da mesma forma, o 
resultado será 18%. 

Dicas para uma visitação efetiva

• Ter sempre em mente o amor de Cristo em cada uma das visitas que for fazer. 
• Ter ponderação e sensibilidade para interpretar as divergências que surgirem.
• Procurar evitar assuntos que podem causar mal-estar. 
• Ter sempre o texto que for ler preparado. De preferência, fazer um esboço 

da visita.
• Sempre que possível, ir acompanhado de no mínimo mais um irmão.
• Evitar críticas, tanto ao visitado, quanto à igreja no geral.
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• Anotar o nome do(s) visitado(s), data e hora, e quem visitou, e passar para 
o relator.

A visita deve ajudar a fortalecer as três grandes ênfases da Escola Sabatina:

1. estudo diário da Bíblia e da lição da Escola Sabatina;

2. vida em comunidade (participação ativa no Pequeno Grupo);
3. compromisso com a missão de salvar pessoas (usando os dons espirituais).

No ato de visitar
• Saber ouvir é uma arte.
• Não fuja do objetivo da visita.
• Use tom de voz baixo.
• Saiba usar o tempo.
• Evite a intimidade forçada.
• Se for uma visita a um enfermo, evite medicar o doente. Incentive-o a pro-

curar um médico.

Visitas a enfermos
• As visitas devem ser curtas.
• Evite chegar em horários perto das refeições.
• Se possível, marque com antecedência.
• Evite perguntar detalhes da doença.
• Não insista para o doente falar.
• Não fale de situações que mexam com o emocional dos enfermos.
• Passe confiança na medicina para eles.
• As visitas e as orações devem ser objetivas.
• Reforce a ideia de colocar todas as nossas ansiedades nas mãos de Deus.

Momento de Oração
• Pergunte ao visitado se ele tem algum pedido pessoal para ser levado a 

Deus em oração.
• Ao orar, seja objetivo, evitando colocar assuntos que não sejam do inte-

resse da visita.
• Ao orar, agradeça a Deus pela vida do visitado e de todos os que o rodeiam.
• Interceda ao Pai para que a visita seja, além de tudo, um momento de culto 

a Deus. 
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1
A restauração de todas        

as coisas    
Sábado, 2 de julho de 2016  

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. A ênfase deste trimestre é a visitação de todos os membros.

2. Hoje é o primeiro sábado do trimestre. No início das atividades em cada 
unidade, o professor deverá convidar os membros a assinar o compromisso 
com o estudo diário, que está na contracapa da Lição da Escola Sabatina.

3. A diretoria pode preparar um cartaz gigante para enfatizar a importância 
desse compromisso. 

4. Neste sábado, deverão ser apresentadas as metas do trimestre relacionadas 
a pontualidade, estudo diário, participação nos Pequenos Grupos e envol-
vimento missionário.

5. Cada professor deverá definir as próprias metas com sua Unidade de Ação.
6. Toda Escola Sabatina deve ter uma classe bíblica para atender aos visi-

tantes. Juntamente com o diretor missionário, faça planos para ter em sua 
igreja um espaço para a classe bíblica (fase 1 do ciclo do discipulado).

,
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

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

 Nossa missão como Escola Sabatina 
é cuidar das pessoas. Segue abaixo 
uma frase para fortalecer essa ideia. 
“Unicamente uma pessoa cujo 
coração se ache cheio de amor e 
simpatia, será capaz de conquistar 
esses jovens aparentemente des-
cuidosos e indiferentes.” (Conse-
lhos sobre a Escola Sabatina, p. 77)

9h02 Hino (3’) Nº 221 – Mui Triste Eu Andava 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundial (5’)

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

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

Como discípulos de Cristo, somos 
chamados para ajudar a restaurar 
Sua imagem nos outros, enquanto 
aguardamos o dia em que Ele irá 
restaurá-la completamente.

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

 Apresentar os resultados e as metas 
do trimestre

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 12 – Vinde, Povo do Senhor

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

Lição 2
Restauração do domínio   

Sábado, 9 de julho de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Neste trimestre, deve ser enfatizado na Escola Sabatina o cuidado com os 
membros ausentes e sua imediata atenção, através da visitação. 

2. Planeje com o diretor missionário para que seja apresentada a cada sábado, 
no momento missionário, ao final do programa, alguma iniciativa voltada à 
ênfase do trimestre: Cuidado dos membros através da visitação. 

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “A maior necessidade da obra é a de 
moços e moças consagrados, que 
sintam responsabilidade pessoal 
pelo avançamento da causa e coo-
perem com as instrumentalidades 
divinas, para dissipar a treva moral 
do mundo.”  (Conselhos sobre a 
Escola Sabatina, p. 67, 68)

9h02 Hino (3’) Nº 52 – Vestido em Linho

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundial (5’)

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

O salmista nos lembra qual é nosso 
devido lugar na ordem criada por 
Deus. Quando tentamos mudar essa 
ordem, tudo se desalinha. Nossa 
missão é refletir a imagem de Deus 
na maneira como nos relacionamos 
com as outras pessoas e no nosso 
modo de cuidar de Suas criaturas.

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 (a) de 
MP

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 509 – A Escola Sabatina 

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

Lição 3
Justiça e misericórdia 

no Antigo Testamento: 
parte 1   

Sábado, 16 de julho de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. No próximo sábado, dia 23, faça uma reunião especial com a equipe da 
Escola Sabatina e Ministério Pessoal para avaliar as metas propostas e saber 
o quanto estão melhorando a pontualidade, o estudo diário, a participação 
dos membros nos Pequenos Grupos e o envolvimento missionário: 

2. A ênfase do trimestre é a visitação dos alunos. Prepare alguma ideia cria-
tiva para apresentar e coordene com o diretor missionário esses detalhes. 
Comunique aos professores a quantidade de membros que já estão sendo 
visitados e a relevância dessa ação.

3. Sempre tenha em mãos um formulário vazio do esboço da lição da ES a ser 
preenchido pelos professores para o sábado seguinte. Isso vai motivá-los a 
preparar a apresentação da lição de acordo com o Ciclo do Aprendizado. 
Veja o modelo a seguir.

CICLO DO APRENDIZADO

Título da Lição:_______________________________________________

Texto-chave: _________________________________________________

Foco da Lição: ________________________________________________

Seção Tempo Discussão / Atividade

Motivação 5’
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Compreensão 20’

I. 

II. 

Aplicação 10’

1. 

2. 

3. 

Criatividade 5’

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

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

“Em todo verdadeiro ensino é essen-
cial o elemento pessoal. Cristo, em 
Seu ensino, tratava com os homens 
individualmente.” (Educação, p. 
231, 232) 

9h02 Hino (3’) Nº 220 – É Prazer Servir a Cristo 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundial (5’)

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

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

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’)

Deus tem um lugar especial em Seu 
coração para os marginalizados e 
sofredores. Ele convoca os cristãos 
para priorizar o auxílio a essas 
pessoas.

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 (a) de 
MP

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 238 – Amor nos Faz Contentes 

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

Lição 4
Justiça e misericórdia 

no Antigo Testamento: 
parte 2    

Sábado, 23 de julho de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Cada sábado, na parte final da programação da ES, há um momento dedi-
cado à promoção missionária. Tenha sempre em mente as metas missioná-
rias: duplas missionárias, classe bíblica e Ciclo do Discipulado. Enfatize a 
visitação nesse momento.

2. Faça hoje a sua reunião de avalição do crescimento em relação às metas 
propostas. 

3. Apresente aos professores um resumo do Termômetro da Escola 
Sabatina.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações
9h Palavras de boas-vindas 

(2’)
Diretor (a) “O Senhor reconhecerá e abençoará 

o obreiro humilde, cujo espírito seja 
suscetível de ensino e que tenha 
reverente amor pela verdade e 
justiça.”  (Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 76) 

9h02 Hino (3’) Nº 175 – Manso e Suave

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

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

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

Quando Jesus separar os bodes das 
ovelhas no fim dos tempos, Seu 
padrão de julgamento não será 
uma profunda questão teológica 
que chamou a atenção dos 
melhores estudiosos da igreja. As 
questões que distinguirão os dois 
grupos são simples: “Eu tive fome, 
e vocês Me deram de comer; tive 
sede, e vocês Me deram de beber” 
(Mt 25:35, 36, NVI).

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 (a) de MP

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

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

Lição 5
Como o evangelho 

transforma a comunidade   
Sábado, 30 de julho de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Considerando o tema da Lição da Escola Sabatina, promova ações solidá-
rias com as Unidades de Ação.

2. Hoje deve ser apresentado à igreja o relatório do “Termômetro da Escola 
Sabatina”, com os índices de crescimento ou decréscimo. Esses resultados 
sempre devem nos fazer ver a situação real da igreja e nos desafiar a conti-
nuar crescendo. 

3. Acesse o link a seguir para obter o termômetro: http://down-
loads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/materiais-de-divulgacao/
termometro-escola-sabatina/

4. O próximo sábado é o dia da multiplicação. Juntamente com o diretor mis-
sionário da igreja, prepare uma programação especial, apresentando os 
novos grupos e Unidades de Ação que surgiram.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “A salvação de alunos é a mais 
alta tarefa confiada ao professor 
temente a Deus.” (Conselhos sobre 
a Escola Sabatina, p. 122, 123) 

9h02 Hino (3’) Nº 508 – Rumo à Escola Sabatina 

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

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

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

A verdadeira religião não é 
demonstrada pelo conhecimento 
bíblico e teológico, mas pelas 
expressões práticas de cuidado e 
interesse por aqueles que vivem à 
margem da sociedade.

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 (a) de 
MP

10h16 Hino (3’) Nº 324 – Mãos

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

Lição 6
Jesus Se misturava 

com as pessoas 
Sábado, 6 de agosto de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Hoje se celebra em todo o território da Divisão Sul-Americana o Dia da 
Multiplicação. 

2. No momento da promoção missionária, deve ser enfatizada a multipli-
cação de PGs e Unidades de Ação.  

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “O verdadeiro educador conquistará 
o coração dos ouvintes. Suas 
palavras serão poucas, mas 
fervorosas. Vindas do coração, 
serão cheias de simpatia, aquecidas 
com amor pelas preciosas almas.” 
(Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 167) 

9h02 Hino (3’) Nº 261– Fé é a Vitória

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial das 
Missões (5’)

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

Quando nos sentimos confortáveis 
na igreja e entre os irmãos, estamos 
em perigo. Essa atitude deve ser um 
sinal de alerta para os seguidores 
de Cristo. Embora gostemos 
da companhia de nossa família 
espiritual, a lição desta semana 
nos lembra que também temos 
a missão de nos conectar com os 
que não frequentam a igreja. Esse 
é o primeiro passo fundamental do 
método de ministério de Cristo.

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 (a) de 
MP

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 274 – Firme nas Promessas

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

Lição 7
Jesus desejava 

o bem das pessoas      
Sábado, 13 de agosto de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Planeje com o diretor dos desbravadores e o diretor missionário para que 
apresentem no próximo sábado, nos momentos dedicados à promoção 
missionária, uma resenha de como será o “Batismo da Primavera”.

2.  Cada sábado, durante a promoção missionária, pode-se convidar uma 
pessoa para dar testemunho da importância da visitação.

3. Com os professores da Escola Sabatina, planeje a realização de ações soli-
dárias na comunidade.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “A Escola Sabatina deve ser um dos 
maiores instrumentos, e o mais 
eficaz, em levar almas a Cristo.” 
(Conselhos sobre a Escola Sabatina, 
p. 10)

9h02 Hino (3’) Nº 230 – Sou Feliz com Jesus 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial das 
Missões (5’)

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

O fator central a considerar quando 
nos misturamos com as pessoas é o 
nosso propósito ou intenção. Ellen 
G. White disse que o Salvador Se 
misturava com as pessoas “como 
alguém que lhes desejava o bem” 
(A Ciência do Bom Viver, p. 143). 
Se nos associarmos sem propósito, 
nos tornaremos apenas mais 
uma pessoa na multidão. Porém, 
os cristãos são chamados para 
fazer mais do que isso: engajar-se 
no mundo e com o mundo, 
enxergando-o sob uma perspectiva 
de compaixão e amor.

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 (a) de 
MP

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

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

Lição 8
Jesus manifestava             

compaixão pelas pessoas    
Sábado, 20 de agosto 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. No próximo sábado, dia 27 de agosto, faça uma reunião especial com os 
professores da Escola Sabatina. Pode ser um junta-panelas para confrater-
nização e busca de melhores formas para alcançar as metas propostas.

2. Mostre um testemunho de alguma ação solidaria realizada por uma Uni-
dade de Ação, no momento da promoção missionária.

3. No próximo sábado, cada Unidade de Ação deve fazer planos de visitar 
algum hospital, prisão ou orfanato. Sem dúvida, essas visitas ajudarão a for-
talecer o espírito missionário dos membros.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9:00 Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “Há, na Escola Sabatina, um 
vasto campo que precisa ser 
diligentemente cultivado, a 
saber, inspirar nossa juventude a 
entregar-se inteiramente ao Senhor 
[...].” (Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 11)

9:02 Hino (3’) Nº 321 – Ao Mundo Vou Contar  

9:05 Oração (2’)

9:07 Informativo Mundial das 
Missões (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-missoes/
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9:12 Introdução ao Estudo da 
Lição (2’) Diretor (a) 

Nosso mundo está repleto de 
pessoas cansadas, solitárias e 
desanimadas. Às vezes, algo tão 
simples como ouvir de forma 
compreensiva e solidária pode 
fazer toda a diferença na vida de 
alguém. Em Seu ministério, Jesus 
nos mostrou como manifestar 
compaixão e simpatia: sendo gentis 
e bondosos, ouvindo e curando. 

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 (a) de MP

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 1- Ó Deus de Amor 

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

Lição 9
Jesus ministrava 

às necessidades das pessoas    
Sábado, 27 de agosto de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. No próximo sábado, deverá ser apresentado um balanço do “Termômetro 
da Escola Sabatina”. Planeje com a secretária os detalhes dessa apresentação.

2. Hoje é dia de visitar algum hospital, prisão, asilo ou orfanato. Anime todos 
a se unir a essa bendita ação.

3. Hoje deverá ser realizada uma reunião mensal com os professores e as di-
retorias da ES e MP para avaliar as metas alcançadas até aqui. Prepare uma 
agenda com antecedência.

Agenda sugestiva para a reunião:

1. Aspectos a serem melhorados na ES.

2. Avaliação dos resultados do Termômetro: estudo diário, participação nos 
PGs, envolvimento missionário dos membros, presença a tempo.

3. Sugestões para maior participação dos membros nas metas propostas.
4. Classe dos Professores.
5. Participação na próxima “Escola de Esperança” do campo. Ou pode-se pro-

gramar uma escola de treinamento para os professores da ES.
6. Participação dos departamentos da igreja na direção dos programas da ES.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas 
(2’)

Diretor (a) “A influência que emana da 
Escola Sabatina deve melhorar e 
engrandecer a igreja [...].” (Conselhos 
sobre a Escola Sabatina, p. 9) 

9h02 Hino (3’) Nº 326 – Vaso de Benção 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial das 
Missões (5’)

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

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

Uma das características mais 
notáveis da igreja cristã primitiva 
é a maneira como ela cuidava dos 
necessitados da comunidade e se 
importava com eles. Ministrar às 
pessoas que precisam de ajuda não 
é uma espécie de opção extra, mas 
o aspecto central do nosso chamado 
como seguidores de Cristo. 

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’) 

9h24 Oração (2’)

9h26 Recapitulação da Lição (25’)

Encerramento: 9 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

10h51 Promoção Missionária (5’) Diretor (a) de MP

10h56 Hino (3’) Secretária (o) Nº 175 – Manso e Suave 

10h59 Oração (1’)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10
Jesus conquistava 

a confiança das pessoas   
Sábado, 3 de setembro de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Hoje deverá ser apresentado o Termômetro da Escola Sabatina. 
Acesse o link: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/

2. Convide os departamentos de Adolescentes, Jovens e Desbravadores para 
dirigir as programações deste mês, sempre levando em consideração o 
tempo dedicado às atividades da ES e as sugestões para o programa.

3. Prepare testemunhos de pessoas que foram impactadas por alguma visita 
que receberam.

4. O sábado 17 de setembro é Dia Mundial dos Desbravadores. Atribua 
com antecedência a coordenação do programa desse dia ao Clube de 
Desbravadores.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “Há, na Escola Sabatina, um 
precioso campo missionário, e se 
agora há sinais que fazem prever 
o bem, são eles apenas indicações 
e começo do que pode ser feito.” 
(Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 9) 

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

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

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

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

Embora não conquistemos a 
confiança das pessoas unicamente 
pelos nossos esforços, devemos 
fazer nossa parte ao nos 
misturarmos, demonstrando 
solidariedade e ministrando às 
suas necessidades, por amor e 
compaixão, não por obrigação.  

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 
Termômetro da ES (5’)

Secretária (o) 
da ES

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº295 – Tudo Entregarei

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

Lição 11
Jesus ordenava: “Segue-Me”    

Sábado, 10 de setembro de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Para o sábado 24 de setembro, prepare uma lembrança aos professores por 
sua dedicação e esmero na visitação.

2. Promova entre os líderes das Unidades de Ação o início de uma filial da 
Escola Sabatina.

O que é uma filial da Escola Sabatina:
• É um braço da igreja (Unidade de Ação) na comunidade, onde não há presença 

adventista, com a intenção de estabelecer uma igreja nessa comunidade.
• No início, essas reuniões de estudo da Bíblia devem acontecer aos sábados 

à tarde.
• As primeiras reuniões podem ser realizadas na casa de uma pessoa, em uma 

escola ou salão.
• Se o plano prosperar, devem passar a se reunir aos sábados pela manhã, rea-

lizando toda a programação com o objetivo de consolidar a formação de um 
grupo que permanecerá naquele lugar até o nascimento de uma nova igreja.

• Esse processo pode durar um ano até a sua consolidação.

3. No sábado 15 de outubro, celebraremos 163 anos da Escola Sabatina. Pre-
pare a sua igreja para uma grande celebração.
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PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “O Senhor chama moços e moças a 
se prepararem para fazer, durante 
a vida toda, fervoroso trabalho na 
Escola Sabatina.” (Conselhos sobre 
a Escola Sabatina, p. 13)

9h02 Hino (3’) Nº 211 – Rude Cruz 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial das 
Missões (5’)

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

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

No método ministerial de Cristo, 
o último passo essencial é um 
resultado natural dos quatro 
passos anteriores. No entanto, não 
podemos simplesmente supor 
que esse último esteja garantido, 
presumindo que ele aconteça por si 
só. Precisamos orar a Deus para que 
Ele nos conceda oportunidades de 
convidar as pessoas para segui-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 Observações

10h11 Promoção Missionária (5’) Diretor (a) de MP

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 35 – Tu és Fiel, Senhor

10h19 Oração (1’)



Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

35

A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12
Ministério urbano 
no  tempo do fim   

Sábado, 17 de setembro de 2016 

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. A programação da Escola Sa-
batina pode ser dirigida pelo Clube de Desbravadores de sua igreja. Conte 
no início como foi a história do seu clube. No final, pode-se homenagear 
algum líder pioneiro.

2. O próximo sábado, dia 24 de setembro, será o último sábado do trimestre. 
A programação deverá ser muito especial, tendo também a participação 
das divisões infantis e dos adolescentes. Planeje antecipadamente e fique 
dentro do tempo proposto para cada atividade desse dia.

3. Quatro grandes desafios devem ser considerados na reunião com os pro-
fessores da Escola Sabatina:

• pontualidade;
• estudo diário;
• envolvimento missionário;
• integração da Unidade de Ação com o Pequeno Grupo.

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “Na Escola Sabatina, tanto os 
pais como os filhos podem ser 
alunos.” (Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 53)

9h02 Hino (3’) Nº 31 – Sublime Amor 
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9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo das Missões 
Mundial (5’)

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

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

Ao enfrentar o crescente desafio da 
missão nas grandes cidades, tarefa 
que em grande medida temos 
negligenciado, somos chamados 
a seguir o exemplo do ministério 
integral 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 Apresentação do Termô-
metro da ES (5’)

Secretária (o) 
da ES

10h16 Hino (3’) Secretária (o) Nº 492 – Lado a Lado 

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

Lição 13
Como devemos esperar?   

Sábado, 24 de setembro de 2016

Sugestões para o Diretor (a Diretora):

1. Hoje é o décimo-terceiro sábado.

2. No momento do Informativo Mundial das Missões, devem ser especifi-
cados os projetos que serão beneficiados pelas ofertas da Escola Sabatina.

3.  Marque uma reunião extraordinária com a diretoria para avaliar as metas 
a serem apresentadas no próximo sábado, que é o primeiro sábado do pró-
ximo trimestre.

4. Prepare ideias criativas para o próximo sábado, 1º de outubro, com o ob-
jetivo de motivar os membros para o estudo diário. No próximo sábado, 
deverá ser assinado o compromisso com o estudo diário, apresentado na 
capa interna da Lição da Escola Sabatina. 

5. A ênfase do 4º trimestre será a solidariedade. 
6. Lembre-se: no sábado 15 de outubro, a Escola Sabatina estará fazendo ani-

versário – “ESCOLA SABATINA – 163 ANOS FAZENDO DISCÍPULOS!”

PROGRAMA SUGESTIVO
Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

9h Palavras de boas-vindas (2’) Diretor (a) “O objetivo da Escola Sabatina 
deve ser a conquista de almas.” 
(Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 61)

9h02 Hino (3’) Nº 470 – O Senhor Está Aqui

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

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

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

O evangelho de Jesus não é uma 
religião intelectual esotérica da 
mente ou do espírito, de certa 
forma separada do corpo ou da 
vida real. Aguardar a segunda vinda 
de Jesus não é ficar num estado 
passivo, mas é uma postura ativa, na 
qual manifestamos o amor de Deus 
ao mundo de maneira prática.  

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 (5’)

9h29 Oração (2’) 

9h31 Recapitulação da Lição (30’)

Encerramento: 19 minutos

Hora Atividade Responsável Observações

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

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

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


