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Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

MENSAGEM

Queridos Diretores da Escola Sabatina,
A Escola Sabatina é a influência organizada mais importante que a igreja tem porque reúne
todos os sábados a totalidade de membros e visitantes para serem instruídos, discipulados e influenciados para a salvação e o serviço.
Olhe essa citação de Ellen White:
“A influência que emana da Escola Sabatina deve melhorar e engrandecer a igreja”.
Existem alguns aspectos concretos onde os professores e lideres da Escola Sabatina deveriam
se esforçar para influenciar, vejamos quais são:
1. Influência para o estudo diário da Bíblia e da Lição da Escola Sabatina.
“Exercei toda a vossa influência para interessá-los nas Escrituras” (CES, p. 12).
“Uma porção do tempo de cada dia deve ser reservada ao estudo das lições” (CES, p. 53).
2. Influência para o trabalho missionário.
“Se não se ensina o povo como trabalhar, como desempenhar sua parte no labor missionário,
como alcançar com êxito o povo, a obra será mais ou menos um fracasso” (CES, p. 83).
3. Influência para fortalecer as convicções na Palavra de Deus.
“Se, na Escola Sabatina, apresentais a vossos alunos um assunto da palavra de Deus, deveis
esclarecer de tal maneira a razão de vossa fé que vossos alunos se convençam de sua veracidade” (CES, p. 31).
Precisamente, os principais catalisadores do crescimento espiritual têm a ver com esses
pontos: fortalecer a comunhão pessoal com Deus, fortalecer a missão na vida dos membros e
fortalecer as convicções. Penso que se um membro da Escola Sabatina lê sua Bíblia e lição todos
os dias, ele tem uma missão, e suas convicções estão firmes. Nenhum vento o moverá de sua fé.
Por isso, eu os animo a fortalecer estes três elementos fundamentais:
1. Estudo diário – com o projeto Maná, o cartão de compromisso e a permanente recordação
da importância do estudo diário.
2. Missão: A Escola Sabatina deve promover quatro ações principais:
1) Dia do Amigo, 2) Classe Bíblica, 3) Escola Sabatina filial e 4) Duplas Missionárias.
3. Convicções claras – com o estudo diário da Lição da Escola Sabatina e seguindo o método do
ciclo do aprendizado para o ensino da lição.
Deus abençoe esta nobre tarefa de ajudar os membros a crescerem e se prepararem para a
volta de Jesus.
Unidos na grande Esperança.
Edison Choque Fernandez
Diretor da Escola Sabatina – DSA
Twiteer: @predisonchoque
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Informações importantes
para o trimestre:
1. O tema da lição do terceiro trimestre é “Reavivamento e Reforma”, e o autor da lição é
o Pr. Mark Finley.
2. Neste trimestre, manteremos as ênfases estudo diário da Bíblia, da Lição da Escola
Sabatina e no Discipulado. Prepare todos os recursos necessários para avançar nesse
sentido.
3. Ciclo do discipulado. Se a sua igreja ainda não tem uma classe especial para recém
batizados com o material da fase 2 do discipulado intitulada “Confirmação”, converse
com seu pastor para fazer planos para buscar um espaço e preparar um professor para
dirigir essa importante unidade que fortalecerá a fé dos nossos irmãos novos na fé.
4. Compromisso com a leitura diária da Bíblia e da Lição da Escola Sabatina. No primeiro sábado de cada trimestre, os professores devem ser orientados a convidar os
membros da Unidade de Ação a assinar o compromisso de estudar a Bíblia e a Lição
da Escola Sabatina todos os dias. Esse é um momento solene que deve ser cuidadosamente promovido.
5. Prepare um cartãozinho com o endereço de onde se encontra o esboço da Lição da Escola
Sabatina, um recurso especialmente preparado para professores da ES, que tem como
objetivo incentivar a recapitulação da lição, seguindo o modelo do Ciclo do Aprendizado. Nosso blog da Escola Sabatina: http://portaladventista.org/portal/escolasabatina
6. É importante a participação das unidades de ação na programação e direção da Escola
Sabatina alguns sábados. Para isso, seria bom fazer uma escala e coordenar com antecedência sua participação.
7. Reuniões de coordenação são muito importantes. Programe ter reuniões regulares
com sua diretoria para avaliar e afinar os objetivos e programas da Escola Sabatina
(uma vez por trimestre).
8. No programa da Escola Sabatina, há um espaço de cinco minutos para o Quadro Comparativo, que vai acontecer apenas no último sábado do mês. A secretária da Escola Sabatina será responsável por esse momento. Nos outros sábados, nesse mesmo espaço,
deve acontecer a promoção missionária, onde será convidado o diretor missionário
para promover as atividades missionárias da igreja:

6
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Julho
06
13
20
27

Promoção missionária
Promoção missionária
Promoção missionária
Apresentação do Quadro Comparativo

9. Integração da Escola Sabatina com o Ministério Pessoal. Procure trabalhar juntamente
com o Diretor de Ministério Pessoal de sua igreja, a coordenação das principais atividades missionárias que tem a ver com a Escola Sabatina, como a Classe Bíblica, a
promoção das Escolas Sabatinas Filiais, o Dia do Amigo e os momentos missionários
no programa.
10. Metas e desafios da Escola Sabatina. No primeiro sábado do trimestre, apresente a proposta sobre estudo diário, presença a tempo, ofertas, desafios missionários, etc., metas
a serem atingidas no trimestre.
11. Não se esqueça de enviar, trimestralmente, o Relatório da Escola Sabatina à sede de
seu campo.

12. Os sites para descarregar os vídeos do informativo das missões é:
• http://www.adventistmission.org (em inglês)
• http://portaladventista.org/portal/escolasabatina
13. Na medida do possível, imprima cada sábado a dinâmica de confraternização para que
os professores façam perguntas fechadas e pontuais, e não abertas, já que há apenas
três minutos para esse assunto.

Datas especiais do trimestre que devem ser promovidas:
Data

Atividades

Departamento Responsável

06/07/2013

Dia do Compromisso

Escola Sabatina

10/08/2013

Dia do Amigo

Escola Sabatina

28/09/2013

Décimo Terceiro Sábado

Escola Sabatina
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Visão do Discipulado
na Escola Sabatina
Comunhão:
1. Estudo diário da Bíblia e da Lição da Escola Sabatina.
Meta: aumentar em até 70% o estudo diário da Lição da Escola Sabatina
Estratégias:
a. Dia do Compromisso – uma vez por trimestre, assinar o compromisso de estudar
a Bíblia e a lição todos os dias;
b. Um evento anual via web para enfatizar a lição;
c. Projeto #LES; para usuários do twitter, quando enviar citações da lição use sempre
o hashtag #LES.
d. Visitação;
e. Ênfases no professor;
f. O ciclo do aprendizado como método de ensino.
2. Aumentar o número de assinantes da Lição da Escola Sabatina
Meta: Aumentar em 15% o número de assinaturas.
Estratégia:
a. Projeto Maná, mutirão de assinaturas.
b. Plano integrado, CPB, ACES, Divisão, União, Campos.

Relacionamento:
Integrar os Pequenos Grupos com as Unidades de Ação fazendo uma só estrutura.
Meta: 70% de Pequenos Grupos e Unidades de Ação integrados.
Estratégia: Protótipo.
a. Cada Pequeno Grupo nasce integrado (PG e Unidade de Ação).
b. Ao multiplicar PGs, multiplicar Unidades de Ação.
c. Metodologia:

8
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1. A metodologia da integração pode ser basicamente em dois sentidos: de Pequenos
Grupos para Unidades de Ação e de Unidades de Ação para Pequenos Grupos.
2. No caso em que a integração seja a partir dos Pequenos Grupos para as Unidades de
Ação, devem considerar-se os seguintes critérios:
a. A integração deve ser coordenada pelo pastor distrital conjuntamente com os lideres de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e coordenador de PGs.
b. Coordenar com a Escola Sabatina a reestruturação dos membros das Unidades de
Ação envolvidos, para a uma nova Unidade de Ação que será composta pelo Pequeno Grupo.
c. No caso do nascimento de um novo Pequeno Grupo, o programa do protótipo já
deve considerar naturalmente a integração de ambas as estruturas, para que nasça
integrado desde o início.
d. Podem ser escolhidos Pequenos Grupos que funcionem bem e há muito tempo, ou
seja, que estão consolidados, cujos membros tenham relacionamentos mais maduros para se tornarem Unidades de Ação, se no plano inicial ainda não estiver envolvida toda a igreja. Esses pequenos grupos funcionariam como modelos, para que
se torne visível a integração e outros queiram vivenciá-la também.
3. Quando a integração for a partir das Unidades de Ação para Pequenos Grupos, devem
se tomar os seguintes critérios:
a. As Unidades de Ação devem estar geograficamente organizadas.
b. As Unidades de Ação que se converterão em Pequenos Grupos devem ser Unidades
que funcionem bem, tenham liderança forte e que tenham uma visão missionária
comprometida.
c. Os líderes das Unidades de Ação devem passar por um programa de capacitação do
protótipo para estar preparados para se converter em Pequeno Grupo.
d. Nem sempre o professor da Unidade de Ação deve ser o mesmo líder do Pequeno
Grupo. Isso vai depender do dom de quem vai liderar o PG. Às vezes, os que são
bons professores nem sempre são bons líderes. Então, nesse caso, deve-se ter um
líder para ambas as estruturas e um professor para a Escola Sabatina.

Missão
1. Discipulado dos novos membros.
Meta: Em 2013, 20% das igrejas envolvidas no Ciclo do Discipulado.
Estratégia: Ciclo do Discipulado. A Escola Sabatina será o cenário para auxiliar no
amadurecimento dos novos membros.
Jul Ago Set 2013
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a. As fases 1, 2 e 3 serão implementadas no horário da Escola Sabatina.
b. Nas igrejas grandes, funcionará no horário da Escola Sabatina.
c. Nas igrejas pequenas, os novos membros serão discipulados pelos discipuladores,
individualmente.
d. Antes de implementar o projeto, deve haver o congresso discipulador com 20% das
igrejas que se envolverão no ciclo do discipulado.
2. Cada professor, um discipulador.
Meta: Em 2013, cada campo implementará uma Escola de Esperança.
Estratégia: Escola da Esperança.
a. Para professores de Escola Sabatina
b. Frequência: quatro vezes ao ano
c. De preferência os domingos
d. Seguir o currículo definido
e. Material: Revista “Escola da Esperança”
3. A Escola Sabatina como o centro missionário da igreja.
Meta: Cada igreja com pelo menos uma filial da ES
Cada igreja fazendo um Dia do Amigo por trimestre
Cada Unidade de Ação com uma dupla missionária
Estratégia: Filiais da ES – Dia do Amigo – Centro de Envio.
a. Formação e desenvolvimento de Escolas Sabatinas filiais, como base para a formação
de novas igrejas.
b. Celebrar uma vez por trimestre o Dia do Amigo, para trazer nossos convidados à
igreja.
c. Converter a Escola Sabatina em um centro de envio das duplas missionárias.
d. Estabelecer uma Classe Bíblica na ES.

10
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PROMOVA, DIFUNDA E FAÇA
EM SUA IGREJA O DIA DO
COMPROMISSO
Primeiro Sábado de cada Trimestre
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Ferramentas Interessantes para a
Escola Sabatina
Chegue Cedo!

Que porcentagem dos membros de sua Escola Sabatina chega a tempo – 90%? 30%?
10%? Ao viajar pelo mundo, vejo que a maioria das Escolas Sabatinas inicia na hora certa,
mas a porcentagem dos presentes, normalmente, é inferior a 50%. Esse também é o caso
em sua igreja? Como você pode atrair as pessoas para que cheguem mais cedo à Escola
Sabatina? Considere as seguintes sugestões:

Jejum e Oração

Deus é nossa fonte de sabedoria. Todo programa de revitalização precisa começar com
Deus. Assim sendo, a vida de oração sincera é urgentemente necessária a todos os diretores da Escola Sabatina que estão interessados em melhorá-la. Precisamos orar e jejuar
pelo crescimento espiritual dos membros, por alvos específicos, pela frequência e para
que mais conversos venham à igreja por meio da Escola Sabatina. Chegar a tempo ou
mesmo mais cedo é, muitas vezes, indício da saúde espiritual dos membros. Ore especificamente pelo alvo da pontualidade que deseja alcançar. Comunique à sua igreja esse
sonho e oração.

Planejamento

Nosso Deus é organizado. Aquele que criou o universo conforme Seu plano mestre
deseja que estabeleçamos planos cuidadosos em cada aspecto de Sua obra. Isso inclui o
plano de atrair as pessoas para que cheguem à Escola Sabatina na hora certa. Como diretor ou diretora, você precisa lembrar que você recebe de acordo com seu empenho. Se
você trabalhar para que as pessoas cheguem cedo, elas o farão.
No planejamento, você necessita conhecer sua base. Quantas pessoas chegaram cedo
no ano anterior? Qual é o seu alvo específico para este ano? Como você vai alcançá-lo? Ao
definir seu plano, você deve instruir os membros e publicar seus alvos para a frequência.

Alimente o Rebanho

Visto que o problema para não chegar a tempo na Escola Sabatina, muitas vezes, é
indício de problema espiritual, é necessário trabalhar com todos os professores da Escola
Sabatina, com os anciãos e com o pastor para incentivar os membros da Escola Sabatina
por meio de sermões e mensagens de reavivamento. A verdadeira experiência do reavivamento, com frequência, criará maior desejo de chegar cedo à Escola Sabatina. Os membros não desejarão perder o programa da Escola Sabatina ou o estudo da lição, que lhes
são alimento para a alma. Precisamente neste trimestre, o tema da lição é Reavivamento e
Reforma. A reforma tem a ver com pontualidade.
12
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Um Plano
• Telefonem uns para os outros. Convide os membros a ligarem, pelo menos, para uma
pessoa na sexta-feira à noite. O pessoal da Escola Sabatina, professores e membros da
Comissão da Escola Sabatina podem ligar para uma pessoa e pedir-lhe para chegar
cedo à Escola Sabatina. Isso mostra preocupação e amor de uns pelos outros.
• Organize os programas da Escola Sabatina para o ano todo a fim de criar interesse e
instruir os membros e seus convidados. Mensalmente, publique o calendário com os
programas e eventos da Escola Sabatina no boletim da igreja.
• O pessoal e os professores da Escola Sabatina precisam dar bom exemplo ao chegarem
cedo e darem as boas-vindas aos demais membros. Estes e os visitantes necessitam se
sentir bem-vindos ao chegarem à igreja.
• Convide as classes da Escola Sabatina ou outros grupos como idosos, jovens ou crianças
para apresentarem programas especiais. Isso assegurará sua presença.
• Planeje apresentações musicais especiais ou outras atividades especiais que ocorrerão
no início do programa, imediatamente depois da oração inicial. (Anuncie esse evento
na semana anterior.)
• Mencione as atividades iniciais da manhã ao encerrar o programa da Escola Sabatina
para que os que chegaram tarde vejam o que perderam.
• Mostre apreciação aos que chegaram cedo ao entregar-lhes uma linda flor ou fita
distintiva.

Faça Avaliação

A Comissão da Escola Sabatina necessita avaliar seu programa periodicamente. A
Escola Sabatina está satisfazendo as necessidades de seus membros? Ela satisfaz os objetivos da Escola Sabatina: estudo da Palavra, companheirismo, ação missionária na comunidade e promoção da missão mundial? A avaliação regular conduzirá a descobertas
quanto a formas de melhorar o programa geral da Escola Sabatina. Pela graça de Deus, a
revitalização da Escola Sabatina será assegurada.
Documento da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

Jul Ago Set 2013
l

l

13

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

REGULAMENTOS
I - Concurso
Geral
1. Este é o Regulamento para o I Concurso Bom de Bíblia na Escola Sabatina, promovido
pela União Nordeste Brasileira;
2. O Concurso é para as igrejas que fazem parte da Missão Alagoas, Associação Pernambucana Central, Associação Pernambucana, Missão Nordeste e Associação Costa Norte;
3. Em 2013 o concurso será direcionado exclusivamente para Adultos, Jovens e Universitários;
4. O Departamento de Escola Sabatina dos Campos, Pastores Distritais, Diretores e Professores de Escola Sabatina serão os responsáveis por promover, incentivar e realizar
as provas do concurso, conforme cada etapa.
Objetivos
1. Exaltar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como o livro modelo para guiar e normatizar a vida dos membros adventistas em toda a Região Nordeste;
2. Resgatar a nossa identidade histórica como o “Povo da Bíblia”, onde nossos irmãos eram
campeões nacionais e mundiais de concursos bíblicos;
3. Promover e resgatar o estudo da lição da Escola Sabatina, um guia mundial autorizado
para o estudo da Bíblia;
6. Promover a comunhão com Deus e a integração social entre os membros da igreja.

II – Participantes
Poderão participar - Somente os candidatos ao concurso que preencherem os requisitos abaixo:
1. Ser aluno regular, matriculado, da Escola Sabatina e estar vivendo em harmonia com
os princípios bíblicos ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia;
2. Ter entre 16 e 969 anos de idade (será que alguém ganhará de Matusalém?);
3. Pessoas qualificadas como Adulto, Jovem, Pré-Universitário, Universitário, Pós-Graduado, Mestrado ou Doutorado, excetuando-se os professores da Escola Sabatina,
uma vez que serão eles os responsáveis pela aplicação das provas.
Não poderão participar - Pessoas que não se enquadram nos princípios acima descritos.
14
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III – Provas
Elaboração
As provas do I Concurso Bom de Bíblia da Escola Sabatina da UNeB serão elaboradas
pelo Departamento de Escola Sabatina da UNeB em parceria com os departamentais dos
campos e educadores que possam auxiliar nessa tarefa.
Envio
Todas as provas, desempates e gabaritos serão fornecidos e enviados pelo Dep. Escola
Sabatina dos campos para todos os distritos, e estes devolverão para seus respectivos campos para correção e registro das notas.
Fonte de Estudo (base)
1. A base serão as Lições da Escola Sabatina preparadas e distribuídas pela Casa Publicadora Brasileira;
2. A versão bíblica utilizada será a João Ferreira de Almeida – Revista e Atualizada.
Critérios
1. Em cada trimestre as igrejas promoverão o concurso com 5 perguntas por semana no
seguinte formato:
1) Marque V ou F
2) Marque a opção correta: a)
b)
c)
3) Marque V ou F
4) Marque a opção correta: a)
b)
c)
5) Marque V ou F
2. As provas não serão cumulativas quanto ao conteúdo respeitando o período (trimestre) das
lições. Portanto, à medida que as etapas vão acontecendo, os temas dos próximos trimestres
é que serão utilizados para as provas das próximas etapas. APENAS na última etapa (UNeB)
poderão haver perguntas extraídas de qualquer trimestre de 2013, exceto o 1º trimestre;
3. As provas deverão ser aplicadas semanalmente, logo após o término do estudo em
classes, durante o programa da Escola Sabatina (aproximadamente 5 minutos);
4. Não será permitida a consulta de Bíblias, Lições ou anotações durante as provas;
5. O participante não poderá ter durante a prova qualquer equipamento eletrônico: Celular, Iphone, Ipod, Ipad, computador, MP3, MP4, e etc;
6. As provas não serão diferenciadas por sexo ou grau de escolaridade;
7. Não será permitida a participação e ou auxílio de qualquer outra pessoa durante a aplicação das provas. Se houver qualquer tipo de ajuda ou interferência que beneficie o
participante, este correrá o risco de ser desclassificado a qualquer momento;
8. Da primeira até a ultima etapa, o campo (Associação/Missão) ficará livre para decidir
a forma (critério) de aplicação das provas, se oral ou por escrito, e a solução aplicada
para eventuais exceções a este regulamento.
Jul Ago Set 2013
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Desempates
1. A pontuação será cumulativa apenas dentro do trimestre em curso, ou seja, ao mudar
o trimestre reinicia a contagem e soma dos pontos;
2. Em caso de empate ao fim do trimestre será aplicada uma prova extra, APENAS, para
os empatados em 1º lugar.

IV – Premiação
II Trimestre 2013: Nível igreja – MEDALHA para o campeão do trimestre (fornecida pelo
campo);
III Trimestre 2013: Nível igreja – MEDALHA para o campeão do trimestre (fornecida
pelo campo);
IV Trimestre 2013:
• Nível distrito na última semana de outubro – participarão os 2 melhores de cada igreja
• TROFÉU para o campeão do distrito (fornecido pelo campo)
• Nível campo na última semana de novembro – participarão os campeões de cada distrito;
• 1 NOTEBOOK, BIBLIA DE LUXO e 1 ASSINATURA da Lição da Escola Sabatina
(fornecidos pelo Associação/Missão ao campeão geral do campo);
• Nível UNeB na segunda semana de dezembro – participarão os campeões de cada
campo;
• 1 VIAGEM DE AVIÃO para São Paulo, acompanhado do seu departamental para conhecer a CPB e a TV NT onde participará do programa Lições da Bíblia (se for adulto)
ou Código Jovem (se for jovem);
• 1 MINI-CENTRO WHITE para o segundo lugar (ambos os prêmios serão custeados
pelo Dep. Escola Sabatina da UNeB).

16
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 1

Reavivamento: nossa grande
necessidade
Sábado, 6 de julho de 2013

Sugestões para o Diretor:
1. Neste primeiro sábado do terceiro trimestre, é importante tomar um tempo para anunciar o cartão de compromisso para a leitura de Bíblia e lição de ES, e que todos os
alunos devem assiná-lo no início das atividades por unidades.
2. Faça regularmente reuniões com sua diretoria para avaliar o avanço da Escola Sabatina
especialmente nas áreas relacionadas com:
a. Estudo diário
b. Presença a tempo
c. Ciclo do discipulado
d. Classe dos professores
e. Integração das Unidades de Ação com os Pequenos Grupos
f. Dia do Amigo e estabelecimento das filiais da ES
3. É muito importante iniciar a campanha de promoção em favor do “Dia do Amigo” que
acontecerá em 10 de agosto. Pode mostrar um banner, um vídeo ou simplesmente um
anúncio.
4. Convide o diretor do Ministério Pessoal para apresentar os desafios missionários do trimestre. Estamos colocando este momento antes do encerramento. (Veja o programa)
5. No último sábado de cada mês, nesse mesmo espaço, a secretaria da ES deve apresentar o quadro comparativo.

Jul Ago Set 2013
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6. Antes de se subdividir em unidades, apresente uma encenação curta sobre Reavivamento e Reforma que mostre, por um lado, uma pessoa que estava morta e revive e, por
outro lado, como o poder do evangelho produz reformas na vida. Exemplo: uma pessoa
que tratava mal a sua esposa e depois é tudo diferente.
7. Promova a pontualidade entregando a cada membro um cartãozinho com a seguinte
inscrição:
Cartão de pontualidade

Escola Sabatina
Parabéns pela sua pontualidade!
Você acumulou 1 ponto.

No final do mês, você pode fazer um sorteio com os que tem 4 pontos.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00

Palavras de boas-vindas
(2 min)

9h02
9h05
9h07

Hino (3 min)
Oração (2 min)
Mensagem musical (3 min)

18

Responsável Observações

Diretor

Uma citação do livro Conselhos sobre
a Escola Sabatina, no início do nosso
programa:
“A obra da Escola Sabatina é importante, e todos os que se interessam na
verdade devem esforçar-se por torná-la próspera” (Conselhos sobre a Escola
Sabatina, p. 9).
Nº 509 - A Escola Sabatina

Jul Ago Set 2013
l

l

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

9h10

Informativo das Missões
Mundiais (5 min)

9h15

Introdução ao Estudo da
Lição (2 min)

Diretor

2 minutos de intervalo

Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Observações

Diga qual é seu hobby ou passatempo
preferido.

Responsável

Observações

Secretária

Nº 287 – Minha Entrega

Promoção Missionária
Diretor de MP
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Hoje ouviremos a história de Radomir.
Ele nasceu na República Tcheca, um
pequeno país localizado na Europa
Central, cuja população alimenta ideias
seculares e pós-modernas. É o segundo
país mais ateu da Europa.
www.adventistmission.org
Cristianismo é muito mais do que
aceitar um conjunto de doutrinas e
evitar comportamentos abertamente
pecaminosos. Ser um cristão comprometido envolve uma experiência íntima
com Jesus por meio de oração, estudo
da Bíblia e um caráter transformado.
Esse será o tema que recapitularemos a
seguir. Os professores podem ficar em
pé para fazermos uma oração.

10h19 Oração (1 min)

Jul Ago Set 2013
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 2

Oração: a força vital do reavivamento
Sábado, 13 de julho de 2013

Sugestões para o Diretor:
1. O tema da lição que será recapitulado neste sábado é a oração. Planeje preparar uma
sala de oração na igreja. Também se podem ser entregues a cada membro duas mãos
em posição de oração para que eles coloquem ali seus pedidos.
2. Lembre aos membros da ES o compromisso com o estudo diário através de um cartão,
na tela em Power Point, ou em cartolina. (Ao final do programa)
3. Planeje um almoço com os professores da Escola Sabatina para estudar estratégias para
atingir os seguintes desafios:
a. Estudo diário
b. Presença a tempo
c. Ciclo do Discipulado
d. Classe dos Professores
e. Integração das Unidades de Ação com os Pequenos Grupos
f. Dia do Amigo e estabelecimento das filiais da ES

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

Responsável Observações

9h00

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2 min)

9h02
9h05

Hino (3 min)
Oração (2 min)
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A cada sábado, leremos uma citação do
livro Conselhos sobre a Escola Sabatina
para fortalecer o coração da igreja.
“A influência que provém da Escola Sabatina deve melhorar e engrandecer a igreja”
(Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 9).
Nº 155 - Vive em Mim
Jul Ago Set 2013
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9h07

9h10

9h15

Mensagem musical
(3 min)

Informativo das
Missões Mundiais
(5 min)

INRI Road [Caminho Para Jesus] é um
grupo de jovens que oferece amizade e
atividades de ênfase espiritual durante
a semana, e retiros durante os recessos
escolares. Eles ajudam centenas de jovens
como Jacob a encontrar o caminho para
Jesus. http://www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Por meio da oração, entenderemos mais
o coração de Deus, conheceremos mais
plenamente
Sua vontade e experimentaremos Sua presença de maneira mais poderosa. A oração
é um canal de comunicação. Sem oração,
não haverá reavivamento duradouro. A
oração será o tema que recapitularemos
em nossas Unidades de Ação.
Vamos pedir aos nossos professores que
fiquem em pé para fazer uma oração.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos
Hora Atividade
Promoção Missionária
10h12
(5 min)
10h17 Hino (2 min)
10h19 Oração (1 min)
Jul Ago Set 2013
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Observações

Um motivo pontual para orar

Responsável Observações
Diretor de MP
Secretária

Nº 420 - Oh! Que Amigo em Cristo
Temos!
21
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 3

A Palavra: a base do reavivamento
Sábado, 20 de julho de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Neste sábado, o tema central é a Bíblia. Assim, seria interessante preparar uma decoração com a Bíblia. Por outro lado, pode-se preparar antecipadamente um museu da
Bíblia, com Bíblias que os próprios membros poderiam trazer para ser expostas no
final do culto.
2. Promova, entres seus professores, acompanhar pela internet o esboço da Lição de
Escola Sabatina para fortalecer o método de ensino do ciclo do aprendizado. Pode-se
inclusive preparar um cartãozinho com o endereço do esboço.
http://portaladventista.org/portal/escolasabatina
http://portaladventista.org/esp/escuelasabatica
No próximo sábado, será apresentado o quadro comparativo. Procure fazer com que
tudo fique pronto para a primeira avaliação da ES do trimestre.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00

Palavras de
boas-vindas (2 min)

9h02

Hino (3 min)

22

Responsável Observações

Diretor

Leremos uma citação do livro Conselhos
sobre a Escola Sabatina para fortalecer o
coração da igreja.
“Tenho profundo interesse pelas nossas Escolas Sabatinas através do mundo, pois creio
que são o instrumento de Deus para a educação de nossos jovens nas verdades da Bíblia”
(Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 10).
Nº 292 - Onde Quer que Seja
Jul Ago Set 2013
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9h05
9h07

9h10

9:15

Oração (2 min)
Mensagem musical
(3 min)

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

O INRI Road foi criado com o objetivo de
resgatar jovens adventistas e mantê- los
na igreja durante os anos vulneráveis da
universidade e alcançar os jovens não
adventistas, muitos dos quais raramente ou
nunca entraram em uma igreja adventista.
Vamos ouvir o testemunho de Jana.
www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Na lição desta semana estudaremos o
papel da Bíblia no reavivamento e como a
Palavra de Deus pode mudar nossa vida,
quando acatamos com fé e obediência seus
preceitos e verdades. Os professores, por
favor, fiquem em pé para orar.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos
Hora Atividade
Boas-vindas e preenchimento do
9h19
cartão de registro, ofertas (3 min)
9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Observações
Um livro que gostou de ler

Encerramento: 8 minutos
Hora Atividade
Responsável
10h12 Promoção Missionária (5’) Diretor de MP
10h17 Hino (2 min)

Secretária

Observações
Nº 165 - Dá-me a Bíblia

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

Lição 4

Testemunho e serviço: o fruto do
reavivamento
Sábado, 27 de julho de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. O tema que será recapitulado este sábado é Testemunho e serviço. Procure um testemunho sobre esse tema para mostrar de forma prática a lição.
2. Faça planos com os professores para visitar os membros, pelo menos uma vez por trimestre. Umas das principais tarefas dos professores é a visita aos membros. “A eles vos
unireis em amorável simpatia, visitando-os em seu lar” (CES, p. 76).
3. Prepare os convites especiais para o Dia do Amigo, que acontecerá no dia 10 de agosto.
Faça deste dia o melhor de todos.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

Responsável Observações

9h00

Palavras de
Diretor
boas-vindas (2 min)

9h02

Hino (3 min)

24

Cada sábado, estamos lendo um parágrafo do
livro Conselhos sobre a Escola Sabatina para
saber qual é o plano de Deus para a Escola
Sabatina.
“A Escola Sabatina é um campo missionário e,
nessa importante obra, devemos manifestar
muito mais espírito missionário do que se tem
manifestado até aqui”
(Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 10).
Nº 122 - O Que Penso de Meu Mestre
Jul Ago Set 2013
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9h05

Oração (2 min)

9h07

Mensagem musical
(3 min)

9h10

9h15

Informativo das
Missões Mundiais
(5 min)

Durante a época do comunismo, os jovens adventistas se encontravam secretamente para
estudar a Palavra de Deus e se preparar para o
ministério. Eles não tinham oportunidade de
frequentar um seminário e obter esse preparo.
www.adventistmission.org

Introdução ao
Estudo da Lição
(2 min)

Quando nosso coração é renovado pela graça
de Deus, desejamos abençoar e servir os que
estão em necessidade. Todo reavivamento genuíno leva a uma ênfase renovada na missão
e no serviço. Esse será o tema que recapitularemos nas Unidades de Ação.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Responsável

Observações

Seu hino ou canto cristão preferido

Quadro Comparativo
Secretaria de ES
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Observações

Nº 320 - A Todo Semelhante Meu

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

Lição 5

Obediência: fruto do reavivamento
Sábado, 3 de agosto de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Conte uma história pequena sobre desobediência e as consequências de desobedecer.
2. O próximo sábado é o Dia do Amigo. Tenha toda a programação bem organizada.
Lembre-se que deve ter boa música, excelente recepção, pontualidade e muitas promoções. Proponha para sua igreja um alvo de visitantes.
3. Verifique antecipadamente uma atenção especial aos convidados, especialmente na
hora da lição da Escola Sabatina.
4. É muito importante ter uma programação adequada para os visitantes.
5. Coordenar com a igreja e os membros o preparo de um almoço, que pode ser na igreja
ou na casa do membro.
6. Não basta apenas fazer um anúncio. Tem que haver convites pessoais e muita oração.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

Responsável Observações

9h00

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2 min)

9h02

Hino (3 min)
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Cada sábado, estamos lendo um parágrafo do livro Conselhos sobre a Escola
Sabatina de Ellen White para saber qual é
o plano de Deus para a Escola Sabatina.
“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).
Nº 508 - Rumo à Escola Sabatina
Jul Ago Set 2013
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9h05
9h07

Oração (2 min)
Mensagem musical
(3 min)

9h10

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

9h15

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos
Hora Atividade
Responsável
Promoção Missionária
10h12
Diretor de MP
(5 min)
10h17 Hino (2 min)

Secretária

Os imigrantes são maioria em várias comunidades perto de Lisboa, Portugal. Em
uma economia decrescente, essas pessoas
descobrem a dificuldade de sustentar a
família. Mas estão abertas para ouvir o
evangelho de Cristo.
www.adventistmission.org
Vidas obedientes e transformadas brotavam de corações convertidos. Essa é
uma evidência irrefutável do verdadeiro
reavivamento. Vamos pedir aos nossos
professores para ficarem em pé para orar.

Observações

Um esporte preferido

Observações
Nº 299 - Eis-nos Prontos

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

Lição 6

Confissão e arrependimento: as
condições do reavivamento
Sábado, 10 de agosto de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Hoje é um dia especial, o Dia do Amigo. Será uma programação toda especial.
2. Em caso de ter muitas visitas, deve-se encarregar alguém para assumir o estudo da
lição geral, contextualizando a mensagem para os visitantes (sempre em forma de
ensino e não como um sermão).
3. Tenha tudo pronto. Lembre-se de que os detalhes fazem uma grande diferença.
4. Tenha brindes para oferecer aos visitantes.
5. Tenha um plano especial para atender aos visitantes, de maneira que eles queiram voltar.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade Responsável Observações
Iniciamos como todos os sábados, lendo um parágrafo do
livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, de Ellen White.
“Há sagradas responsabilidades confiadas aos obreiros
da Escola Sabatina, e esta deve ser o lugar em que, por
Palavras de
meio de viva comunhão com Deus, homens e mulheres,
9h00 boas-vindas Diretor
jovens e crianças sejam preparados para ser uma força
(2 min)
e bênção à igreja. Tanto quanto sua capacidade o permitir, devem ir de força em força, ajudando a igreja a
avançar para cima e para a frente” (Conselhos sobre a
Escola Sabatina, p. 11).
28
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9h02

Hino
(3 min)

9h05

Oração
(2 min)

9h07

Mensagem
musical
(3 min)

9h10

Informativo
das Missões
Mundiais
(5 min)

9h15

Introdução
ao Estudo
da Lição
(2 min)

Nº 477 - Canção da Vida

Grande número de imigrantes, a maioria africana,
reside na região de Lisboa. Durante a crise econômica, muitos deles lutam para encontrar trabalho para
poder sustentar a família.
www.adventistmission.org
Na lição desta semana, descobriremos a importância
do verdadeiro arrependimento no derramamento do
Espírito Santo, como é revelado no livro de Atos.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Observações

Um verso preferido da Bíblia

Responsável Observações

Promoção Missionária
Diretor de MP
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Secretária

Nº 169 - Deixa Entrar o Rei da Glória

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

Lição 7

Unidade: o vínculo do reavivamento
Sábado, 17 de agosto de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Prepare uma corrente e mostre como é importante ter todos os elos seguros e unidos
para que a corrente seja forte, mostrando assim a importância da unidade.
2. Promova entre os professores da ES o estabelecimento de Escolas Sabatinas filiais,
estas devem acontecer aos sábados de tarde.
3. Consulte com seu pastor a ideia de estabelecer o ciclo do discipulado em sua Escola
Sabatina.
Fase 1, Conversão - Classe Bíblica.
Fase 2, Confirmação - Lição avançada para novos conversos.
Fase 3, Capacitação - Lição de capacitação.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade Responsável

9h00

30

Palavras de
boas-vindas
(2 min)

Diretor

Observações

Olá! Bem-vindos à Escola Sabatina. Iniciaremos nosso
programa como temos feito nos últimos sábados, lendo
um parágrafo do livro Conselhos Sobre a Escola Sabatina:
“Há uma grande obra de educação a ser efetuada. Os
professores de crianças e jovens devem freqüentemente
orar com eles e por eles, a fim de que vejam “o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo”. João 1:29. Devem
instruí-los acerca de sua responsabilidade para com Deus,
ajudando-os a compreender o que Jesus espera deles.
Exercei toda a vossa influência para interessá-los na Escrituras” (Conselhos Sobre a Escola Sabatina, p. 12).
Jul Ago Set 2013
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9h02 Hino (3 min)
9h05

Nº 166 - Novas de Amor e Vida

Oração
(2 min)

Mensagem
9h07 musical
(3 min)
Informativo
das Missões
9h10
Mundiais
(5 min)

Isabel é membro de uma igreja composta quase
inteiramente de imigrantes. Eles dirigem um centro
comunitário, distribuindo alimentos, roupas e utensílios domésticos para os mais necessitados. Cada
pacote de comida doado inclui um folheto ou um
livro para incentivar o destinatário a conhecer Jesus.
www.adventistmission.org

Introdução
9h15 ao Estudo da
Lição (2 min)

Nesta semana, estudamos sobre a unidade. Onde
não existe unidade, não pode haver reavivamento.
Onde reinam o ciúme, a inveja e a competição pela
supremacia, o poder do Espírito Santo é detido.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Um lugar que gostaria de visitar

Responsável

Observações

Secretária

Nº 505 - Somos um Pequeno Povo

Promoção Missionária
Diretor de MP
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Observações

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

Lição 8

Discernimento: a salvaguarda
do reavivamento
Sábado, 24 de agosto de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Mostrar dois copos de água, um com açúcar e outro puro. Pergunte a alguém se nota a
diferença. Desta maneira, introduza o tema deste sábado, que fala sobre discernimento.
2. Coordene com o diretor missionário da igreja para organizar uma Classe Bíblica na
Escola Sabatina.
3. Em coordenação com o diretor missionário, promova com algum testemunho a importância de que cada Unidade de Ação tenha seu projeto missionário.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00

32

Palavras de
boas-vindas
(2 min)

Responsável Observações

Diretor

Bom dia! Feliz sábado! Estamos felizes de estar
juntos como irmãos mais uma vez, para celebrar o
santo dia do Senhor. O texto de hoje se encontra no
livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 14, e
está dirigido aos professores da Escola Sabatina:
“No esforço de iluminar e abençoar a outros, seus
próprios pontos de vista se tornarão mais claros e
vastos. Quanto mais nos esforçamos por explicar
a outros a verdade, com amor pelas pessoas, tanto
mais clara se tornará ela para nós mesmos. Ao
entendimento do expositor, ela sempre se abre em
nova beleza e força”.
Jul Ago Set 2013
l

l

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

9h02

Hino (3 min)

9h05

Oração (2 min)

9h07

Mensagem Musical (3 min)

9h10

Informativo das
Missões Mundiais (5 min)

Os portugueses refletem uma diversidade de culturas. Nas últimas décadas, imigrantes da África,
Brasil e Ásia deram ao país um caráter ainda mais
multicultural. www.adventistmission.org

Introdução ao
Estudo da Lição Diretor
(2 min)

Nesta semana, estudaremos os indicadores espirituais do genuíno reavivamento e os contrastaremos com os claros sinais dos movimentos
falsos. Saber a diferença entre os dois nos livrará
dos enganos do inimigo.

9h15

Nº 95 - Cristo é Tudo Para Mim

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Responsável

Quadro Comparativo
Secretária de ES
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Observações

A data do seu aniversário

Observações

Nº 401 - Abre, Senhor, os Olhos Meu

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

Lição 9

Reforma: consequência do
reavivamento
Sábado, 31 de agosto de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Mostre uma maçã e diga que é um fruto precioso de uma macieira. É inevitável que
produza fruto. Assim, é inevitável que uma pessoa que foi reavivada por Deus dê frutos
abundantes.
2. Hoje deve se apresentar o quadro comparativo para avaliar os avanços e desafios. Deve
ser apresentado pela secretária da Escola Sabatina ou quem a represente.
3. No próximo mês de setembro, teremos muitas atividades com os jovens. Assim, coordene com antecedência com o Ministério Jovem de sua igreja dirigir um dos programas.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00

9h02
9h05
9h07
34

Responsável Observações

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2 min)
Hino (3 min)
Oração (2 min)
Mensagem musical
(3 min)

Ouçam estas belas palavras do livro
Conselhos sobre a Escola Sabatina, na
página 17:
“Nenhum homem, mulher, ou jovem,
pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da Palavra de Deus”.
Nº 34 - Quão Grande És Tu
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9h10

9h15

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

Os ciganos já foram seminômades,
mas agora se instalaram em comunidades dentro ou perto das cidades. Eles
mantêm uma cultura unida. Uma vez que
um romani se torna cristão, as barreiras
de separação se rompem e muitos o
seguem. www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

A reforma nos leva a fazer escolhas para
abandonar tudo o que se interpõe entre
nós e Ele.
Esse será o tema que recapitularemos em
nossas Unidades de Ação.

Diretor

2 minutos de intervalo

Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora

Observações

Uma pessoa que admira

Atividade

Responsável

10h12

Promoção Missionária
Diretor de MP
(5 min)

Observações

10h17

Hino (2 min)

Secretária

Nº 295 - Tudo Entregarei

10h19

Oração (1 min)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 10

Reforma: vontade de crescer e
mudar
Sábado, 07 de setembro de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Mostre uma criança de 7 ou 8 anos e pergunte-lhe se ela tem vontade de crescer. Sua
resposta inevitável será SIM. Então diga que o desejo de crescer surge naturalmente
quando estamos afirmados no Senhor.
2. Estamos próximos do décimo terceiro sábado, e é muito importante coordenar com as
divisões de crianças a apresentação especial do dia 28 de setembro.
3. Prepare um marca-página para enfatizar o estudo diário da Bíblia e da lição.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos

Hora Atividade

Responsável Observações

9h00

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2 min)

Um pensamento do livro Conselhos sobre
a Escola Sabatina, página 41:
“Pais, ponde de parte, diariamente, um
pouco de tempo para estudar com vossos
filhos a lição da Escola Sabatina”.

9h02

Hino (3 min)

Nº 207 - Vida em Olhar

9h05

Oração (2 min)

9h07

Mensagem musical
(3 min)

36
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9h10

9h15

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

Aproximadamente 370 mil ciganos vivem
na Bulgária. A mensagem adventista se
espalha rapidamente entre esse povo. A
cidade de Montana, localizada no noroeste do país, tem uma congregação crescente de romenos adventistas.
www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Nesta semana, estudaremos a vida dos
cristãos do Novo Testamento que experimentaram crescimento e mudança em
sua experiência espiritual.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos
Hora Atividade
Responsável
Promoção Missionária
10h12
Diretor de MP
(5 min)
10h17 Hino (2 min)

Secretária

Observações

Que você gosta mais do sábado

Observações
Nº 109 - Jesus me Transformou

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

Lição 11

Reforma: nova maneira de pensar
Sábado, 14 de setembro de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Apresente três pessoas com idades diferentes. Exemplo: 6, 15 e 40 anos. Como cada
um reagiria diante de um só estimulo? Um carro de brinquedo. Assim muda nossa
maneira de pensar quando Deus tem o controle da nossa mente.
2. Procure usar sempre fotos, vestimentas etc. na hora de apresentar a história missionária. Evite a leitura da história.
3. Prepare com antecedência uma reunião com os professores para avaliar o avanço da
Escola Sabatina, especialmente nos quesitos estudo diário, presença a tempo, ofertas,
envolvimento missionário e visita aos alunos.
4. No próximo sábado, deve se apresentar o quadro comparativo em função de que no último
sábado, dia 28 de setembro, teremos a programação especial do décimo terceiro sábado.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00
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Responsável

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2 min)

Observações

Ao iniciar a Escola Sabatina, gostaríamos
de ler um parágrafo do livro Conselhos
sobre a Escola Sabatina, na página 53:
“Uma porção do tempo de cada dia deve
ser reservada ao estudo das lições, não meramente para aprender a repetir maquinalmente as palavras, ao passo que a mente
não lhe apreende o significado, mas para ir
ao próprio fundamento e tornar-se familiar com o que a lição pretende ensinar”.
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9h02
9h05
9h07

Hino (3 min)
Oração (2 min)
Mensagem musical
(3 min)

9h10

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

9:15

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Nº 330 - Trabalhar e Orar

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

A maioria dos ciganos da Bulgária vive
na parte ocidental do país. Os romani
não têm religião dominante. Alguns são
muçulmanos, outros são cristãos. Muitos
não têm preferência religiosa. Na Bulgária, somente a Igreja Adventista e outra
denominação protestante se dedicam à
evangelização do povo romani.
www.adventistmission.org
Nesta semana, estudaremos o tema da
reforma que ocorre quando o Espírito
Santo harmoniza nossos pensamentos
com os pensamentos de Cristo. Quando
isso acontece, nossas ações seguem o
mesmo caminho.

Observações

Quem eu gostaria de ter como vizinho
no Céu

Hora Atividade

Responsável

Observações

10h17 Hino (2 min)

Secretária

Nº 278 - Tal Qual Estou

10h12 Promoção Missionária Diretor de MP
(5 min)
10h19 Oração (1 min)
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A ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lição 12

Reforma: curando
relacionamentos quebrados
Sábado, 21 de setembro de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Mostre um pedaço de galho arrancado de uma árvore. Diga que é impossível devolver
esse galho à árvore, mas que Deus pode restaurar nossos relacionamentos quebrados.
2. O próximo sábado será o Décimo Terceiro Sábado. É importante coordenar a programação com as divisões infantis para suas respectivas apresentações.
3. Em função de que no próximo sábado, 28 de setembro, teremos a programação especial do Décimo Terceiro Sábado, hoje deve ser apresentado o quadro comparativo para
avaliar os avanços e desafios. Deve ser apresentado pela secretária da Escola Sabatina
ou quem a represente.
4. Entregue a cada professor a proposta de programa para as atividades da Unidade de
Ação incluindo a dinâmica para cada sábado.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade
Responsável Observações
Bem-vindos à maior Escola Bíblica do mundo!
Aprenderemos, decidiremos e seremos fortalecidos. O texto que leremos foi extraído do livro
Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 53:
Palavras de
“Devem levantar-se com o Sol e ter tempo bas9h00 boas-vindas
Diretor
tante para se prepararem, para a Escola Sabatina
(2 min)
sem atropelos e perda talvez do controle. Se os
devidos preparativos foram feitos previamente,
haverá abundância de tempo para a recapitulação
da lição estudada durante a semana”.
40
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9h02

Hino (3 min)

Nº 402 - Fala à Minha Alma

9h05

Oração (2 min)

9h07

Mensagem
musical
(3 min)

9h10

Informativo
das Missões
Mundiais (5
min)

Os adventistas amam compartilhar sua fé na
Bulgária há mais de cem anos. Hoje, cerca de 7.600
adventistas habitam no país, ou seja, um para cada
mil habitantes. www.adventistmission.org

9h15

Introdução
ao Estudo da
Lição (2 min)

Na lição desta semana, nos concentraremos nos
relacionamentos restaurados. Os grandes reavivamentos espirituais do passado promoveram a cura
nos relacionamentos.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (40 min)

Encerramento: 8 minutos

Hora Atividade
10h12

Responsável

Quadro Comparativo
Secretaria da ES
(5 min)

10h17 Hino (2 min)

Observações

Você tem uma cicatriz?

Observações

Nº 276 - Prece Vespertina

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

Lição 13

Reavivamento prometido:
missão cumprida
Sábado, 28 de setembro de 2013
Sugestões para o Diretor:
1. Hoje a programação é muito especial. O Departamento das Crianças e Adolescentes
deve ser convidado para apresentar alguma música especial ou representação do
aprendido.
2. O tempo da lição diminuirá para 30 minutos e não teremos o momento missionário
que foi apresentado no sábado passado.
3. Pode-se ter um almoço especial com os professores para agradecer por seu trabalho
em mais um trimestre.

Programa Sugestivo
Total: 80 minutos
Abertura: 17 minutos
Hora Atividade

9h00

42

Responsável Observações

Palavras de boas-vindas
Diretor
(2’)

Olá! Tudo bem? Estamos na maior escola
de discipulado do mundo. Vamos começar
lendo um texto do livro Conselhos sobre
a Escola Sabatina, página 76, falando aos
professores:
“A eles vos unireis em amorável simpatia,
visitando-os em seu lar e, ao conversar
com eles a respeito de sua experiência nas
coisas de Deus, haveis de conhecer-lhes a
verdadeira condição e, nos braços da fé, os
levareis ao trono do Pai”.
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9h02

Hino (3 min)

9h05

Oração (2 min)

9h07

Mensagem musical
(3 min)

9h10

9h15

Nº 509 - A Escola Sabatina

Informativo das Missões Mundiais (5 min)

Os adventistas amam compartilhar sua
fé na Bulgária há mais de 100 anos. Hoje,
cerca de 7.600 adventistas habitam no
país, ou seja, um para cada mil habitantes.
www.adventistmission.org

Introdução ao Estudo
da Lição (2 min)

Neste último sábado, estudaremos sobre
a Missão. Ela pertence a Deus e Ele irá
realizá-la. No entanto, é preciso lembrar
que nós também fomos chamados a cumprir um papel crucial nessa obra final.

Diretor

2 minutos de intervalo
Atividades em classes: 53 minutos

Hora Atividade
9h19

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

9h22

Confraternização (3 min)

9h25

Plano Missionário da igreja (5 min)

9h30

Oração (2 min)

9h32

Recapitulação da Lição (30 min)

Encerramento: 8 minuto

Observações

Una conquista deste trimestre

Hora Atividade

Responsável

Observações

10h17 Hino (2 min)

Secretária

Nº 157 – O Santo Espírito Desceu

Apresentação das divisões Diretor de ES e
10h02 das crianças e adolescentes cada diretor de
(15 min)
cada Divisão
10h19 Oração (1 min)
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Trimestre:

Igreja:

Dir. da Escola Sabatina:

Fase I - Conversão (Classe Bíblica)

 Sim  Não

Distrito:

 Sim  Não

Coordenador dos PG’s:

MISSÃO

RELACIONAMENTO

COMUNHÃO

DADOS GERAIS

MEMBROS DA ESCOLA SABATINA

Fase II - Confirmação Doutrinária

Sec. da Escola Sabatina:

Classes do Ciclo de Discipulado em funcionamento:

Nº de Escolas Sabatinas filiais:

Nº de amigos presentes:

Nº de Unidades que estão integradas com os PGs:

Nº de membros que estudaram a lição diariamente (média trimestral):

Nº de membros da ES presentes (média trimestral):

Nº de Unidades de Ação:

Nº Total de membros matriculados na Escola Sabatina:

Nº de membros - Adultos:

Nº de membros - Jovens:

Nº de membros - Adolescentes:

Nº de membros - Juvenis:

Nº de membros - Primários:

Nº de membros - Jardim da Infância:

Nº de membros - Rol de Berço:

Ano:

Relatório Trimestral - Igrejas

Relatório Integrado da Escola Sabatina e Pequenos Grupos

 Sim  Não

Dir. Ministério Pessoal:

Fase III - Capacitação Missionária

Data de envio:

Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

48

Jul Ago Set 2013
l

l

