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Desfrute da 
Palavra de Deus

COMUNHÃO E MISSÃO

maior carência que nossa 
sociedade enfrenta é a 
do pão que alimenta a 

fome espiritual, da água 
que sacia a sede que não é física e 
do conforto ao coração cansado e 
oprimido. Essa necessidade se estende 
de pais para filhos.
 Em meio a um turbilhão de vozes 
e desespero, muitos fazem tentativas 
perigosas por meio de comunhão 
transcendental, programas de 
meditação, busca de paz interior, 
autoconhecimento, clareza emocional 
e mental, entre outras maneiras.
 É importante lembrar, como 
cristãos, que somente a Palavra 
de Deus traz refrigério, alimento 
e descanso verdadeiro. Nela, 
encontramos “o pão e a água da vida”, 
conforme registrado em João 6:35: “[...]
Eu sou o pão da vida; o que vem a 
mim jamais terá fome; e o que crê em 
mim jamais terá sede". E a Escritura 
também diz em Mateus 11:29: “[...]
aprendei de mim, porque sou manso 
e humilde de coração; e achareis 
descanso para a vossa alma”.
 Que propostas fantásticas! Deus 
apresenta um caminho de bênção 
para a família que mantém um 
compromisso fiel com a Palavra do 
Senhor. Verdadeira alegria e plenitude 
estão centradas em Deus e podem ser 
obtidas na comunhão com Ele.
 Ultimamente, tenho lido e pensado 
em como ensinar nossos filhos a se 

alimentarem e desfrutarem da Palavra 
de Deus. Oro para encontrar maneiras 
práticas de levá-los à comunhão, 
pois acredito que somente assim 
deixaremos um verdadeiro legado 
para esta geração.
 Buscando e orando sobre esse 
assunto, tive um precioso encontro 
com Nina Atcheson e seu livro. 
Mientras permanezca la Luz —Cómo 
disfrutar la Palabra de Dios [Enquanto a 
Luz permanecer – Como desfrutar da 
Palavra de Deus].
 Não é possível analisar aqui todas as 
ideias e comentários de Nina, mas quero 
desafiar os pais e professores da Escola 
Sabatina a encontrar maneiras práticas 
de desenvolver nas crianças um gosto 
pela comunhão com a Palavra de Deus. 
Jesus só quer que eu me sente a Seus pés 
todos os dias, para deixar meu coração 
aberto e ouvir Sua voz.
 Professores e pais, precisamos estar 
vigilantes, porque um dos ataques 
mais importantes que Satanás pode 
planejar contra nós é impedir-nos 
de viver com Deus por meio de Sua 
Palavra. Vejam o comentário de Nina 
na página 24, parafraseando Ellen 
White em O Grande Conflito: “Satanás 
usa todos os meios possíveis para 
impedir que os homens conheçam a 
Bíblia, cuja linguagem simples revela 
seus enganos”. Nina então comenta: 
“Satanás usa todos os recursos 
disponíveis para nos impedir de ler 
a Palavra de Deus, porque ele sabe 

que ela contém um poder que o 
torna impotente. A Bíblia e a oração 
são as armas mais poderosas contra 
o inimigo. Se puder nos manter 
afastados da Bíblia, ele praticamente 
já venceu a batalha”.
 Para vencer o inimigo, temos que 
usar a Palavra de Deus e a oração, 
como Efésios 6:11-18 diz: “Revesti-
vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes ficar firmes contra as ciladas 
do diabo; porque a nossa luta não é 
contra o sangue e a carne, e sim [...] 
contra as forças espirituais do mal [...]. 
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a 
verdade [...] com toda oração e súplica, 
orando em todo tempo no Espírito [...] 
com toda perseverança”.
 Não tenha medo. Procure o Senhor. 
Reivindique Seu poder por meio de Sua 
Palavra e ensine seus filhos a confiar 
nessa força inexpugnável. Testemunhe 
a eles sobre a confiança que o Pai nos 
oferece de que, quando caminhamos 
com Ele, toda a Sua força é nossa.
 Peça a ajuda de Deus todos os dias. 
Aproveite a segurança e o alimento 
que estão em Sua Palavra!
 Fique menos distraído e mais 
focado. Seja um exemplo maior e 
uma inspiração para os filhos desta 
geração.

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, Diretora do 
Ministério da Criança e do Adolescente - Divisão 
Sul-Americana.

A

2



3

4
º

 
T

R
I

M
E

S
T

R
E

 
D

E
 

2
0

2
0

uso de resinas misturadas com pó de 
ouro. Quem imaginaria que o valor 
de uma peça restaurada é maior que o 
de uma peça “comum”?

 O profeta Isaías diz, no capítulo 
64 e versículo 8, que cada um de 
nós é como um vaso de barro, 
criado com amor pelas mãos do 
oleiro Jesus. Jeremias acrescenta 
que nos rebelamos contra o artesão, 
causando a nós mesmos rupturas, 
feridas e condenação. Pessoalmente, 
acredito que fomos condenados a 
ser descartados. Quem se daria ao 
trabalho de procurar por pequenos 
pedaços, misturados com poeira e 
sujeira, para reuni-los novamente e 
reconstruir um vaso útil novamente?

 O que chama atenção no 
kintsukuroi é o uso do ouro, e não 
barro ou outras substâncias, no 
processo de recuperação de uma peça. 
Quanto mais danificado o objeto, 
mais ouro é visto em suas junções, 
o que torna o vaso realmente muito 
valioso. Quanto mais pedacinhos 
para juntar, mais tempo gasto no 
vaso. Mais tempo investido, mais 
detalhes e amor para que o resultado 
seja o melhor.

 Alguém pode ver a vida com 
outros olhos, à medida que ela deixa 
cicatrizes na alma. São feridas que, 
infelizmente, o pecado deixa como 
traços indeléveis e que muitas 
vezes não podem ser escondidas 
ou disfarçadas. Alguém gostaria 

de não ter “caído” para não ter que 
passar pelo processo de reconstrução 
ou restauração. No entanto, temos 
a possibilidade de, mesmo tão 
maltratados como estamos, retornar 
às mãos de quem nos criou um dia.

 Sei que Jesus gosta de nos dar toda 
a Sua atenção, dedicação e amor, 
para que voltemos a ser o que Ele 
sonhava quando nos tomou em Suas 
mãos pela primeira vez. Não estou 
deslumbrada com o ouro dos vasos 
restaurados, mas estou surpresa que 
um Deus tão pessoal tenha dado Seu 
sangue como um recurso infinito, 
para que eu pudesse voltar a ser o que 
Ele planejou. Seu sangue e Sua vida 
superam todo o ouro do mundo.

 Hoje não posso restaurar nada 
nem ninguém. Tudo o que você tenta 
tem sua parcela de imperfeição e 
egoísmo. A única coisa que posso 
fazer é agradecer a Deus, porque 
Ele me deu a possibilidade de 
ser restaurada e de me colocar 
à Sua disposição para que eu 
humildemente me tornasse alguém 
útil. Meu vaso quebrado e restaurado 
tem o propósito de incentivar 
outras pessoas a encontrar o melhor 
restaurador, artesão e artífice que 
existe. Quem gostaria de nos 
restaurar pacientemente e com 
tanto amor, se não Jesus?

VICKY DE CAVIGLIONE, diretora do MC e do MA 
da União Argentina.

INSPIRAÇÃO

evo confessar que quando 
o vi pela primeira vez, ele 
não me convenceu. Não 
fazia sentido para mim e 

parecia uma perda de tempo, 
energia e dinheiro. Na realidade, 
mais do que dinheiro, foi a situação 
que vi e que não me convenceu. 
Foi necessário tanto trabalho para 
recriar algo que havia se quebrado? 
Teria novamente a mesma utilidade 
e valor?

 A palavra kintsukuroi significa 
literalmente “reparo de ouro”; e, 
dentro da milenar cultura japonesa, 
o kintsukuroi se destaca como a arte 
que restaura vasos de cerâmica com o 

Kintsukuroi
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O QUE É PERDA AUDITIVA?
 A audição é um dos sentidos primários do ser humano. 
Os casos de perda auditiva e surdez são mais comuns do 
que imaginamos. Diz-se que alguém sofre de perda auditiva 
quando não é capaz de ouvir tão bem quanto uma pessoa 
cuja audição é normal (limiar auditivo em ambas as orelhas 
igual ou superior a 25 dB). A perda auditiva pode ser leve, 
moderada, severa ou profunda e pode afetar um ou ambos 
os ouvidos. A pessoa pode ter dificuldade em ouvir uma 
conversa ou sons altos. Segundo estatísticas da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), mais de 5% da população 
mundial, entre crianças e adultos (466 milhões de pessoas), 
sofre de deficiência auditiva incapacitante e estima-se que, 
até 2050, uma em cada dez pessoas sofrerá perda auditiva.

 Pessoas com perda auditiva entre leve e severa são 
conhecidas como “deficientes auditivos”. Eles geralmente 
se comunicam por meio da fala e podem usar aparelhos 
auditivos, implantes cocleares e outros dispositivos, como 
as legendas. Os implantes cocleares podem ser úteis para 
pessoas com surdez mais grave. Os “surdos” costumam ter 
perda auditiva profunda, o que significa que ouvem muito 
pouco ou nada. Eles geralmente se comunicam usando 
linguagem de sinais.

QUAIS PODEM SER AS CAUSAS DA PERDA 
AUDITIVA
 As causas da perda auditiva e da surdez podem 
ser congênitas ou adquiridas. As congênitas podem 
determinar a perda auditiva no nascimento ou logo 
após. Além disso, a surdez pode ser causada por fatores 
hereditários e não hereditários ou por complicações 
durante a gravidez e o parto. Por exemplo, rubéola 
materna, sífilis ou outras infecções durante a gravidez, 
baixo peso ao nascer, falta de oxigênio no parto, etc.

 Por outro lado, causas adquiridas podem causar perda 
auditiva em qualquer idade. Por exemplo, algumas 
doenças infecciosas, como meningite, sarampo e 
caxumba, a infecção crônica do ouvido, a presença 
de líquido no ouvido (otite média), o uso de alguns 
medicamentos; a exposição a ruído excessivo, como 
ambientes de trabalho onde ocorrem trabalhos com 
máquinas barulhentas ou explosões; a exposição a sons 
muito altos durante atividades recreativas, como o uso 
de fones de ouvido em volume alto por longos períodos 
de tempo ou o envelhecimento devido à degeneração das 
células sensoriais.

O adolescente e a perda da audição
CAPACITAÇÃO

De acordo com a OMS, jovens e adolescentes são um 
dos grupos etários com maior risco de perda auditiva 
devido a práticas auditivas prejudiciais. O aumento da 
exposição a sons altos em locais de entretenimento 
está aumentando, e o uso de dispositivos eletrônicos 
para ouvir música em volumes altos pode causar lesões 
irreparáveis. Alerte os adolescentes de sua Base sobre 
este mal que pode ser prevenido e evitado.
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a comunicação; outros ficaram surdos depois de ter 
adquirido a língua; alguns têm implante coclear que lhes 
confere certa autonomia; alguns têm pais surdos e outros 
têm pais ouvintes.

 Além disso, deve-se ter em mente que nem todos optam 
pela mesma modalidade de comunicação nem possuem os 
mesmos recursos linguísticos: alguns usam a linguagem de 
sinais; outros, a linguagem oral apoiada pela leitura labial, etc.

COMO TRABALHAR COM ADOLESCENTES 
SURDOS?
 É importante lembrar que a surdez não implica déficit 
na capacidade intelectual do adolescente. Lembre-
se de que nem todos os alunos surdos têm as mesmas 
necessidades educacionais.

O ALUNO SURDO TAMBÉM É 
ADOLESCENTE!
 É muito importante deixar claro que os alunos surdos 
da Escola Sabatina são adolescentes, assim como qualquer 
um dos colegas da Base. Embora a surdez tenha suas 
implicações, ela não pode ser relacionada a todos os seus 
comportamentos. Olhe para seu aluno em toda a sua 
globalidade, como adolescente, como pessoa, com suas 
dúvidas e aspirações, com sentimentos e emoções, como 
qualquer jovem de sua idade. Cada jovem surdo tem suas 
próprias qualidades e características: caráter, gostos, 
aptidão acadêmica, estilo de aprendizagem, etc. Para 
isso, devem ser adicionados certos fatores ou variáveis 
derivadas da surdez que podem acentuar essas diferenças.

 Alguns estudantes têm vestígios auditivos que facilitam 

O adolescente e a perda da audição
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que haja reflexos de luz irritantes, pois tudo isso 
pode prejudicar a informação visual, que é de grande 
valor.

g RECURSOS VISUAIS E GRÁFICOS: As aulas e 
explicações devem ser o mais experienciais e 
multissensoriais possível. Use imagens, fotos, 
mapas, gráficos, diagramas, vários objetos. Se 
possível, você pode usar a Internet, DVD ou outros.

g SCRIPT/ESQUEMA NO QUADRO: Você 
pode escrever o script ou o esboço 
do tópico que está sendo explicado 
ou que será explicado. Também é 
recomendável escrever uma palavra 
ou termo que seja especialmente 
importante. Assim, ele terá esse reforço 
visual.

g ANTECIPAÇÃO: O professor pode 
antecipar ou explicar os objetivos do 
dia e as atividades a serem realizadas, 
por escrito e da maneira mais visual 
possível. Além disso, uma palavra 
só pode ser lida nos lábios quando 
soletrada se ela já for conhecida 
anteriormente. Se uma palavra é nova, 
é melhor apresentá-la com antecedência 
e explicá-la ou escrevê-la.

 Confirme que eles entenderam o que 
você deseja transmitir. As dificuldades 
de compreensão oral e escrita levam 
o adolescente surdo a se sentir 
inseguro, mais dependente e a mostrar 

dificuldades para ser autônomo.
 No nível social, eles mostram menos habilidades 

sociais, acham difícil falar em público e geralmente 
não pedem esclarecimentos quando não entendem.

 Portanto, incentive-o a perguntar sem medo de estar 
errado ou prepare exercícios de acompanhamento 
da classe. Se ele não entendeu você, repita as 
informações de outra maneira, cuidando para que 
sejam frases simples.

g AUMENTE A BASE: Conscientize o restante dos 
adolescentes para aceitar e ajudar o colega com 
déficit auditivo e mostrar empatia.

 Incentivamos você a continuar estudando este 
tópico e a procurar as estratégias que melhor 
atendam às necessidades de seus adolescentes com 
déficit auditivo. O Senhor abençoará todos os seus 
esforços e você estará cooperando com Ele, levando 
os adolescentes a Seus pés.

 Bibliografia sugestiva:

 “Alumnado sordo en secundaria: ¿Cómo trabajar en el aula?” Confederação 
Estatal de Surdos (CNSE). Ministério da Educação da Espanha.

 “Déficit auditivo: guía de estrategias y orientaciones en el aula y propuesta de 
intervención”. Universidade Internacional La Rioja. Faculdade de Educação.

A seguir, apresentamos algumas adaptações simples que 
você pode usar na Base Teen:

g ESTRATÉGIAS COMUNICATIVAS: Certifique-se de 
estabelecer contato, especialmente quando estiver 
dando explicações. Se você quiser chamar sua 
atenção e fazer com que ele olhe para você, toque na 
mão ou no ombro dele. Assim, ele saberá que você o 
está chamando e quer dizer-lhe algo. Você também 

pode fazer movimentos com os braços ou as mãos; 
dar pequenas batidas se eles estiverem ao redor de 
uma mesa ou no chão, se for de madeira, para que 
o adolescente sinta as vibrações; acender e apagar 
as luzes ou usar outro recurso que sua criatividade 
sugira.

 Comunique-se da maneira mais expressiva possível, 
mas sem vocalizar de maneira exagerada. Use 
gestos, movimentos corporais (como mímica, se 
necessário) ou escreva.

g LOCAL DO ADOLESCENTE NA SALA DE AULA: Ele 
deve estar localizado a uma distância segura, nem 
muito perto nem muito longe, onde pode ver o rosto 
de seus colegas de classe ou o professor quando fala, 
ou o intérprete da língua de sinais, se houver, para 
fazer leitura labial e apreciar a expressão facial e a 
atitude corporal do professor e dos colegas de classe.

g CONDIÇÕES DA SALA DE AULA: Muitos alunos 
surdos usam aparelhos auditivos, e uma sala muito 
barulhenta pode distorcer os sons captados pela 
prótese ou implante coclear. Portanto, um local com 
pouco ruído será de grande ajuda. Além disso, evite 
que a luz esteja diretamente sobre o aluno surdo ou 

Comunique-se da maneira mais expressiva 
possível, mas sem vocalizar de maneira exagerada.
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Como levar os 
adolescentes a 
tomar decisões 
por Jesus*

Fotocopie e compartilhe esta seção com os 
pais dos adolescentes de sua Base.
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amam. As decisões têm por base 
relacionamentos interpessoais. 
Quanto mais confiança houver no 
mensageiro, mais profunda será 
a relação estabelecida e maior 
a possibilidade de uma decisão 
positiva.

 Como professor da Escola 
Sabatina, reflita sobre o fato de que 
o vínculo que você mantém com 
os adolescentes de sua Base será 
decisivo para alcançar resultados 
para a eternidade.

O ABC DA DECISÃO
A. ACEITAR: Jesus aceitou homens 

e mulheres onde eles estavam. 
Ele os serviu na condição em 
que os encontrou. Ele não estava 
tentando fazer uma mudança 
sem antes estabelecer um 
relacionamento de confiança. 
Quando conheceu a mulher 
em Samaria junto ao poço, 
Ele ganhou sua confiança, 

agem dessa maneira, além de ter a 
habilidade de saber “onde acertar”.

No entanto, o mais importante é 
enfatizar a cooperação com o Espírito 
Santo e a cooperação com o próprio 
Senhor Jesus.

 Quando recebemos o chamado 
de Deus para fazer Sua obra, Ele 
prometeu nos ensinar como devemos 
trabalhar com Ele: “E disse-lhes: 
Vinde após mim, e eu vos farei 
pescadores de homens” (Mt 4:19).

 Pescadores de peixes e pescadores 
de homens (e principalmente de 
adolescentes) não nascem, eles se 
fazem. E essa preparação pode ser 
obtida do Mestre dos mestres.

COMO JESUS AGIA?
 Em Seu ministério em favor das 
pessoas, o que Jesus era valia tanto 
quanto o que dizia. As pessoas 
tomavam decisões não apenas pelas 
evidências que Ele apresentava, mas 
pelo homem que Ele era.

 Jesus conquistava os corações 
por meio da amizade e também da 
verdade. Ele Se identificava com as 
pessoas. A persuasão abrange tanto o 
conhecimento quanto a confiança.

 Todas as manhãs, em resposta à 
oração de Seu Filho, o Pai Lhe dava 
a “sabedoria necessária” para tomar 
decisões positivas. Da mesma forma, 
como professor de adolescentes, você 
pode aprender o que dizer, como dizer 
e quando dizer. Você caiu de joelhos 
diante do Senhor, fonte de toda a 
sabedoria, em busca dessa “sabedoria 
necessária” para tratar e guiar seus 
adolescentes?

 Em Efésios 4:15, Paulo aconselhou: 
segue “a verdade em amor”. Este 
é o método de Deus: apresentar a 

m uma ocasião, o 
renomado e famoso 
fabricante de carros 

Henry Ford estava 
de férias na Inglaterra. Um dia, 
enquanto passeava pelo campo, 
ele viu um grupo de passageiros 
desamparados ao lado de um dos 
carros que ele havia construído. Ele 
parou e perguntou se poderia ser de 
alguma ajuda.

 “Claro que sim”, disse um distinto 
cavalheiro, que Henry reconheceu 
como sendo o rei Francisco José da 
Áustria. Mas o rei não sabia quem 
ele era. Henry abriu o capô do carro, 
que ele próprio construíra e conhecia 
muito bem e, dirigindo-se a um dos 
assessores do rei, pediu-lhe para ligar 
o carro.

 Ele ouviu por um momento o som 
áspero do motor e, então, pegando 
um martelo, acertou-o habilmente. 
Para surpresa do rei, o motor 
começou a funcionar perfeitamente 
como se tivesse acabado de sair 
da fábrica. Muito satisfeito, ele 
perguntou a Henry:

 – Quanto lhe devo?

 – Cem xelins de prata, senhor.

 – Cem xelins de prata? – repetiu 
o rei Francisco José, incrédulo – Por 
dois minutos de trabalho?

 – Não – respondeu Ford – Dois 
xelins de prata por dois minutos de 
trabalho, mas 98 xelins de prata por 
saber onde acertar!

 Saber onde acertar, saber quando 
e como levar os adolescentes a se 
decidirem por Cristo é a chave para 
o sucesso na conquista de almas 
jovens.

 Como professor da Escola 
Sabatina, você precisa saber como 
a mente humana funciona: como 
os adolescentes pensam e por que 

E
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Encontre algo pelo qual possa 
demonstrar apreço e, com 
pequenos elogios, tente criar 
um vínculo de união. Esforce-
se para mostrar concordância e 
aprovação. Como fazer isso?
g Faça com que os adolescentes 

falem sobre si mesmos, suas 
casas, suas famílias e amigos, 
a escola, seus sonhos, seus 
hobbies favoritos.

g Nunca os critique ou 
envergonhe-os, muito menos 
em público.

g Abra-se autenticamente para 
aprender com eles, e eles se 
abrirão para aprender com 
você.

g Seja um bom ouvinte: 
ouça com atenção e sem 
interromper. Faça perguntas 

todos os pontos em que podeis 
coerentemente assim fazer. 
Vejam eles que amais sua alma, 
e quereis, tanto quanto possível, 
estar em harmonia com eles. 
Se em todos os vossos esforços 
se revelar o amor de Cristo, 
sereis capazes de semear a 
semente da verdade em alguns 
corações, Deus regará a semente 
lançada, e a verdade germinará 
e trará fruto para Sua glória” 
(Evangelismo, p. 140).

 Além disso, Jesus 
frequentemente demonstrava 
aceitação parabenizando, 
apreciando e concordando com 
as pessoas o máximo que podia. 
Como professor, não se sinta 
rejeitado pelas atitudes ou ações 
negativas dos jovens.

 Não se ofenda. Mostre aceitação 
genuína. Tente concordar 
com eles o máximo possível. 

pedindo-lhe um favor. No 
lago de Betesda, Jesus atendeu 
a uma necessidade física 
antes de tomar uma decisão. 
Com Nicodemos, Ele aceitou 
uma entrevista noturna para 
preservar a privacidade deste 
fariseu.

 Os ingredientes da aceitação são 
acordo e aprovação. Ao buscar 
decisões dos adolescentes, 
procure possibilidades de 
concordância, mesmo que sejam 
poucas. Você não pode tomar 
decisões positivas enquanto 
transmite a mensagem “Eu 
discordo de você”. Se isso 
acontecer, o relacionamento 
será interrompido antes de 
começar e não levará a uma 
decisão positiva para Cristo.

 Ellen White escreveu sobre 
isso: “Concordai com o povo em 
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a confiança cria confiança. 
Cristo acreditava nas pessoas 
e esperava com confiança uma 
resposta positiva. Ele extraía 
o melhor que havia nelas. E 
eles correspondiam às Suas 
expectativas.

 O crescimento mais explosivo 
de toda a história da igreja está 
registrado no livro de Atos.

 Atos 2 diz que três mil foram 
batizados no dia de Pentecostes. 
Atos 4 observa que a igreja logo 
aumentou para cinco mil. E se você 
adicionar mulheres e crianças a 
esses números, isso significa cerca 
de sete a dez mil novos crentes.

 Como isso foi possível? Este é 
um dos seus segredos: “Tomai, 
pois, conhecimento de que esta 
salvação de Deus foi enviada 
aos gentios. E eles a ouvirão. 
[...] Paulo [...] recebia todos que 
o procuravam, pregando o 
reino de Deus, e, com toda a 
intrepidez, sem impedimento 
algum” (Atos 28:28, 30, 31).

 Assim como Jesus, a igreja 
primitiva ensinou com confiança: 
confiança de que onde quer 
que Ele os enviasse, o Espírito 
Santo estaria presente para 
impressionar corações; confiança 
de que as pessoas os ouviriam e 
tomariam a decisão certa.

 Para ser um ganhador de almas 
de adolescentes:

g Aceite-os como eles são. Seja 
gentil com eles e mostre sua 
aprovação.

g Acredite que eles são sinceros e 
genuínos.

g Creia e confie que eles tomarão a 
decisão certa.

 Coloque em prática o ABC 
da decisão e veja como Deus 
trabalha por meio de você.

 Pon en práctica el ABC de la 
decisión, y observa cómo Dios obra 
por tu medio.

 * Adaptado de: Mark Finley, Decisiones: Cómo 
persuadir a la gente en favor de Cristo (Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993).

que classificaram o potencial 
de sua igreja como alto tiveram 
um rápido crescimento em seus 
membros”.

 Jesus viu as pessoas não apenas 
como eram, mas como poderiam 
se tornar. Jesus viu o melhor das 
pessoas. Ele acreditava nelas e 
esperava que elas tomassem a 
decisão de segui-Lo.

C. CONFIAR: Ao levar os 
adolescentes a uma decisão 
pelo Mestre, é imperativo agir 
com confiança, como se fosse 
impossível falhar ou ficar 
desapontados. Aguarde os 
jovens decidirem.

 Aja exatamente como você 
espera que o jovem aja. Você 
já percebeu que quando sorri 
para alguém, essa pessoa 
quase sempre sorri de volta? 
A amizade motiva a amizade, 

profundas sobre o que o 
adolescente está dizendo.

g Acostume-se aos pontos de 
acordo e não confronte sobre 
os pontos com os quais 
você não concorda ou que o 
deixam desconfortável. 

 Jesus aceitava as pessoas onde 
elas estavam e, a partir daí, 
começava a fazer laços de 
amizade que mais tarde seriam 
as pontes sobre as quais a 
verdade poderia alcançar suas 
mentes.

B. ACREDITAR: Este é o segundo 
princípio-chave no ABC da 
decisão. Nada é conquistado 
se não gostar de seu professor. 
Ninguém gosta de alguém que 
aparentemente não o aceita. 
Como professor, creia que o 
jovem deseja sinceramente a 
verdade e quer seguir a Jesus. 
Acredite que você pode ganhá-
lo para Cristo. Se você acredita 
que os adolescentes têm coração 
duro, não respondem e não 
podem ser alcançados, sua 
própria atitude se refletirá nas 
atitudes deles e nas decisões 
tomadas pelos jovens.

 Em um estudo realizado 
na Universidade Andrews, 
observou-se que um dos 
principais fatores nas decisões 
por Cristo e Sua mensagem era 
o fato óbvio de que as igrejas 
compostas por indivíduos 
que acreditavam que os 
seres humanos podiam ser 
conquistados cresciam mais 
rapidamente. Os pesquisadores 
declararam: “Alguns chamam 
isso de síndrome da profecia 
autorrealizável. Existe uma alta 
correlação entre a convicção 
que o pastor (ou professor) 
tem de que sua igreja (Base 
ou adolescentes) pode crescer 
e o grau em que ela cresce. 
Pastores e membros da igreja 
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ESCOLA SABATINA

Geração Teen

 GTEEN EM AÇÃO

Decoração da Base Teen: poltronas com paletes
 Móveis feitos com paletes podem ser uma alternativa criativa, divertida 
e fácil para continuar a embelezar a sua Base Teen. Neste trimestre, 
sugerimos que você faça algumas poltronas muito interessantes.

 Inclua os adolescentes da Base na busca dos materiais necessários e 
na confecção dos móveis. A primeira coisa será conseguir alguns paletes, 
reciclados ou comprados. Você precisará lixar e aplicar um esmalte ou 
verniz acetinado para protegê-los. Por fim, eles podem fazer ou colocar 
almofadas nos paletes, dependendo do 
modelo e estilo de sua preferência. A 
poltrona pode ou não ter um encosto e 
os detalhes que você deseja adicionar 
dependerão das possibilidades de sua 
Base. Se desejar, peça a ajuda de um 
carpinteiro que frequente a igreja e 
que seja qualificado para esse tipo de 
trabalho.

 Na internet, você pode encontrar tutoriais passo 
a passo para a construção de algumas cadeiras de 
paletes fáceis de fazer.

 Sugerimos alguns tutoriais:

 https://www.youtube.com/wAtch?v=An-UlIhMrPo

 https://www.youtube.com/wAtch?v=dkGokvniohY

 https://www.youtube.com/ wAtch? v = 
EG6FbHGrR0s

PARTES DO PROGRAMA  
“Geeração Teen”

RECEPÇÃO

MOLDURA TEMÁTICA 
PARA SELFIE
 Para o momento da recepção, 
prepare molduras temáticas contendo 
hashtags criativos ou palavras-
chave relacionadas ao conteúdo de 
cada lição de sábado (por exemplo, 
para a lição 1: “A construção do 
templo e você”, o hashtag pode ser 
#umportodosetodosporum). Você 
pode preparar uma moldura de 
papelão forrada com papel colorido e 
trocar os hashtags todos os sábados. 
Ao chegarem à Base, os adolescentes 
poderão tirar fotos com a moldura, 
sozinhos ou com seus amigos.
 VARIAÇÃO: Você pode enviar as 
fotos para a rede social da Base. Além 
disso, você pode propor a eles que, 
ao final do trimestre, aqueles que 
tiverem fotos de todos os sábados, 
ou do maior número de sábados 

Shutterstock.
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g Alternado: Alternar entre orar 
e cantar. Orar, cantar, orar, etc. 
Com antecedência, você pode 
preparar pedaços de papel 
com os motivos da oração e lê-
los, um de cada vez, em cada 
intervalo de oração.

g Bíblico: Oração com uma 
passagem da Bíblia. Por 
exemplo, muitos Salmos podem 
ser ideais para essa dinâmica 
de oração. Leia um ou mais 
versículos juntos e ore sobre 
o que lê. Você pode pedir aos 
adolescentes que escolham os 
Salmos que desejam para orar.

g Corrente: Ore pela pessoa à 
direita, pelo nome, pedindo a 
Deus uma bênção especial para 
ela e suas necessidades.

g Orações escritas: Cada 
adolescente escreve uma oração 
pessoal a Deus em um papel.

g Orações designadas: Os 
jovens são divididos em grupos 
de dois ou três membros. Cada 
grupo é designado a orar por 
algo específico: pela Base, pela 
família, pelos amigos, pelos 
estudos, etc.

9:40 “ESTOU CONECTADO”
 Este é um momento para:

g Fotos e/ou vídeos das atividades 
realizadas;

g Lembrete dos aniversários da 
Base;

g Promoção dos diferentes desafios 
e atividades a serem realizados;

g Entrega de lembranças aos 
visitantes.

9:45 “EM MISSÃO”: 
RELATÓRIO MISSIONÁRIO
 Neste trimestre, as ofertas são 
destinadas à Divisão Sul-Asiática.   
 Os projetos para a oferta do décimo 
terceiro sábado do quarto trimestre de 
2020 são.

1. Igreja em Amritsar, estado do 
Punjab.

2. Segunda fase do prédio 
escolar no Colégio Adventista 

 VARIAÇÃO: Você pode colocar os 
títulos das músicas em pequenos 
pedaços de papel colorido e retirá-los 
“aleatoriamente” todos os sábados.

9:30 “EM CONEXÃO”: 
MOMENTOS DE ORAÇÃO
 É importante que os momentos de 
oração sejam:

g Curtos;
g Com sentenças pontuais, 

direcionadas especificamente 
para os pontos acordados;

g Participativos;
g Variados: diferentes dinâmicas 

podem ser usadas.

ALGUMAS IDEIAS:
g Por estações: Em cada 

“estação” (canto do espaço 
designado), coloque um 
motivo específico para orar. 
Por exemplo: ESTAÇÃO 1: 
Louvor e adoração. ESTAÇÃO 
2: Agradecimento pelas orações 
respondidas. ESTAÇÃO 3: 
Pedido específico. ESTAÇÃO 4: 
Oração de intercessão por um 
amigo ou membro da família. 
A cada dois ou três minutos, 
ele se move para a próxima 
estação de oração. Você pode 
preparar pequenos cartazes 
com o motivo da oração e colá-
los em cada estação para os 
adolescentes se orientarem.

no período, receberão um prêmio 
especial.
 Se desejar, ao final do período, 
você pode compartilhar as fotos com 
toda a igreja e comentar brevemente 
as lições aprendidas ao longo do 
período. Pode ser uma maneira 
interessante e divertida de revisar o 
que foi aprendido!

9:20 “LOUVOR”: 
MOMENTOS DE LOUVOR

PLAYLIST TEEN
 O momento de louvor deve ser 
muito especial. A música faz parte da 
adoração a Deus, e é importante que 
também possa ser organizada.

 Sugerimos que, no início do novo 
trimestre, os membros da Base 
preparem uma lista com suas músicas 
favoritas. Quanto mais músicas, 
melhor.

 Certifique-se de que todos os 
membros da classe tenham a 
possibilidade de escolher as músicas 
que mais gostam e que ninguém seja 
excluído. Isso ajudará a motivá-los a 
participar desse momento especial de 
louvor.

 Para fazer isso, eles devem se 
organizar a tempo e fazer a lista. Isso 
pode levar mais de um sábado.

 Como professor, revise a lista 
para que todas as músicas sejam 
apropriadas para adorar a Deus.
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g Existem mais de 300.000 
mesquitas na Índia, mais do que 
em qualquer outro país. 13% 
dos indianos são muçulmanos. 
Então, a Índia é o terceiro país 
com mais muçulmanos no 
mundo (depois da Indonésia e do 
Paquistão).

g O esporte principal e quase o 
único é o críquete. É um esporte 
em que as partidas podem durar 
de algumas horas a alguns dias.

g A Índia é o segundo país mais 
populoso do mundo, com mais de 
1,2 bilhão de habitantes. Estima-
se que em 2021 será o mais 
habitado, superando a China. 
Além disso, é o sétimo maior 
país do mundo; possui 28 estados 
de vários tamanhos. Somente o 
estado do Rajastão, por exemplo, 
é quase tão grande quanto a 
Alemanha.

g A vaca é um animal sagrado na 
Índia, por isso é proibido matá-
la. As vacas andam livremente e 
são frequentemente encontradas 
em todos os lugares, mesmo nas 
estações de trem.

g O xadrez, a álgebra e a 
trigonometria têm sua origem na 
Índia.

g O Ganges é um rio considerado 
sagrado. Os hindus (aqueles 
que praticam a religião hindu) 
queimam seus mortos às 
margens do Ganges e depois 
jogam as cinzas no rio.

CURIOSIDADES SOBRE A ÍNDIA 
Roorkee, em Roorkee, estado de 
Uttarakhand.

3. Dormitórios para a Escola 
Adventista do Sétimo Dia 
em Varanasi, estado de Uttar 
Pradesh.

4. Prédio da igreja em Ranchi, 
estado de Jharkhand.

5. Prédio escolar na Universidade 
Adventista Spicer, Aundh, Pune, 
estado de Maharashtra.

6. Duas salas de aula para a Escola 
Adventista do Sétimo Dia em 
inglês, em Azam Nagar, estado 
de Karnataka.

7. Dormitório para crianças 
na Academia Garmar, 
Rajanagaram, estado de Andhra 
Pradesh.

8. Cinco salas de aula para o 
Colégio Adventista Flaiz, em 
Rustumbada, estado de Andhra 
Pradesh.

9. Novos edifícios para as igrejas 
tâmeis de Kannada Central e 
Savanagar, estado de Karnataka.

10. Dormitórios para crianças na 
Escola Secundária Superior 
Thomas Memorial, em 
Thanjavur, estado de Tamil 
Nadu.

11. Laboratórios e bibliotecas 
para a Escola Adventista do 
Sétimo Dia de Thirumala, em 
Thiruvananthapuram, estado de 
Kerala.
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g Os indianos comem com a mão 
direita. Eles usam pão (naan) para 
juntar os alimentos. Depois de 
comer, arrotar é um sinal de que 
a comida estava deliciosa. Além 
disso, a maioria das paredes e 
pisos das cidades da Índia tem 
manchas vermelhas devido ao 
hábito de cuspir depois de comer 
“paan”, uma preparação de folhas 
e noz de areca que é mastigada 
após as refeições para facilitar a 
digestão e que produz cuspes que 
deixam manchas dessa cor.

 g Tocar a buzina (claxon) o tempo 
todo é normal na Índia. Mesmo 
alguns caminhões e carros têm 
um adesivo na parte de trás 
que diz “buzine, sim, por favor”. 
Nos engarrafamentos, nos 
cruzamentos ou até como forma 
de demonstrar seu mal-estar, os 
indianos tocam constantemente 
a buzina. O trânsito é tão intenso 
que se calcula que cada motorista 
toque a buzina cerca de 150 
vezes por dia, ou seja, uma média 
de uma vez a cada 30 segundos.

g Dois idiomas oficiais são falados 
na Índia: hindi e inglês. Além 
disso, existem 17 outros idiomas 
estatais e até 1.652 dialetos 
diferentes podem ser ouvidos.

g Quatro religiões têm sua origem 
na Índia. As mais conhecidas 
são o hinduísmo e o budismo, 
mas também nasceram lá outras 
religiões, como o jainismo 

e o sikhismo. Além disso, o 
islamismo, o cristianismo e o 
parsismo são praticados.

g É normal ver bebês e crianças 
indianos com desenhos nos 
rostos e olhos pintados de 
preto. Eles acreditam que isso 
os protege de mau-olhado e 
espíritos malignos, fazendo 
com que percam sua perfeição 
e inocência e deixem de atrair 
entidades malignas.

g Na Índia, a coisa mais próxima 
ao nosso gesto de negação é 
um movimento feito movendo 
a cabeça da esquerda para a 
direita, isto é, de um ombro ao 
outro, embora mais do que “não” 
signifique “pode” ou “talvez”. 
Ainda mais particular é o 
gesto que eles usam para dizer 
“sim”, para o qual desenham 
dois círculos com a cabeça, 
algo semelhante ao símbolo do 
infinito ∞.

COLETOR DE OFERTAS
 Para fazer o coletor de ofertas, 
forre uma lata com EVA glitter e 
coloque detalhes com tinta acrílica 
3D ou tinta dourada.

Shutterstock.
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estágios aproximados de suas vidas.

Por exemplo, para aquele que tem uma 
memória de infância particularmente 
feliz, a “temperatura” naquele 
momento será bastante alta; se, pelo 
contrário, passou por momentos 
difíceis nos quais experimentou 
uma queda de ânimo, talvez a 
temperatura caia. Ou, pelo contrário, 
para outro adolescente, um momento 
de dificuldade ou crise pode ter sido 
vivenciado com muita intensidade.  
Alguns experimentam a crise como 
perigo; outros, como oportunidade.

 Cada adolescente criará seu 
próprio gráfico indicando estágios, 
eventos importantes, etc. O slogan é 
que o gráfico é, em certo sentido, o 
termômetro da vida dos jovens.

 Depois, usando os mesmos eixos, 
faça outro “indicador de temperatura” 
em outra cor no mesmo gráfico, 
indicando como eles sentiram a 
presença de Deus ao longo de suas 
vidas. Por exemplo:

 Diga aos alunos que deem “nome” 
a cada uma dessas imagens de 
Deus que surgiram ao longo de suas 
vidas. Em alguns momentos, eles 
terão sentido Deus como um amigo, 
companheiro ou auxílio, ou juiz, ou 
paz, etc.

 Explique aos alunos: “Durante 
toda a sua vida, Deus, como pano 
de fundo (a sombra do gráfico), 
sempre esteve lá, mesmo que você 
não O reconhecesse. No termômetro, 
examinamos como você sentiu Deus, 
mas tenha em mente que, embora 
você não ‘O tenha sentido’, Deus 
continuou acompanhando você”.

em nossa vida e nos purifica do 
pecado (coloque a metade do 
alvejante no recipiente com iodo 
e água). Dessa maneira, Deus 
nos perdoa e nossos corações 
estão limpos novamente.”

LIÇÃO 3: Construa
 Esta lição enfatiza a ideia de que Deus 
nos chama para fazer grandes coisas, 
mas Seu chamado é acompanhado pelo 
poder de realizar a tarefa.

 Prepare marcadores de página 
decorados com antecedência para 
dar aos jovens da classe. Escreva a 
frase: “Deus não escolhe pessoas 
qualificadas, mas capacita as 
escolhidas”. Incentive os adolescentes 
a manter esse marcador em suas 
Bíblias e lembrar-se das palavras 
sempre que Deus os chamar para 
enfrentar desafios.

LIÇÃO 4: Uma história de fé
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO: O 
TERMÔMETRO DE SUA VIDA
 Esta dinâmica é projetada 
para os jovens aumentarem seu 
autoconhecimento em relação ao 
relacionamento com Deus. Dê um 
espaço para o diálogo e ajude a 
compartilhar experiências de grupo.

 Em folhas de papel branco, 
antecipadamente desenhe gráficos 
de dois eixos: o eixo vertical deve 
indicar a sensação de “temperatura 
(em graus)”, e o eixo horizontal indica 
a idade. O plano de fundo do gráfico 
deve ter um sombreamento suave. 
Entregue a folha com os gráficos 
aos alunos; eles devem marcar os 
diferentes “graus” de intensidade 
com os quais viveram suas vidas até 
o presente, de acordo com os anos ou 

9:55 “CONECTADOS”: 
ESTUDO DA LIÇÃO

4º Trimestre de 
2020: “Libertação”
 A seguir, sugerimos algumas 
atividades para enriquecer sua 
revisão da lição da Escola Sabatina 
deste trimestre

LIÇÃO 2: Voltem para mim!
 Esta lição destaca o fato de que 
Deus está disposto a perdoar e 
restaurar todos os que se arrependem 
do pecado.

ATIVIDADE DE APLICAÇÃO: EU, 
PECADO, JESUS:

1. Prepare três copos ou 
recipientes transparentes do 
mesmo tamanho. Cada um deve 
ter uma etiqueta no exterior, e 
eles terão líquidos diferentes. 
O primeiro deve dizer “EU” 
(encha-o com água); o segundo, 
“PECADO” (encha-o com iodo); e 
o terceiro, “JESUS” (encha-o com 
alvejante).

2. Mostre aos alunos os três 
recipientes com seus conteúdos 
e diga o que cada um representa.

 “O primeiro recipiente (água) 
representa cada um de nós 
quando fomos criados por 
Deus. O ser humano era 
perfeito e puro como a água. 
Então, escolheu deixar Deus 
de lado e o pecado entrou em 
sua vida (coloque metade do 
iodo na água). Mas, embora 
sejamos todos pecadores e 
façamos coisas ruins, quando 
nos arrependemos, Deus entra 
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PROPOSTA TRIMESTRAL

◉ Participar do estudo do livro O 
coração da igreja.

◉ Fortalecer os Pequenos Grupos.
◉ Promover o “Descobrindo mais” para 

os professores.
◉ Visitar os adolescentes.
◉ Organizar o “Celebrateen”.

Outubro Dezembro
Novembro

◉ Finalizar o estudo do livro O coração 
da igreja.

◉ Fortalecer os Pequenos Grupos.
◉ Oferecer-se ao MCA como equipe da 

ECF 2021 “Castelos e coroas”.
◉ Promover o “Descobrindo mais” para os 

professores.
◉ Realizar a Pré-trimestral para líderes de 

adolescentes.
◉ Realizar um programa de gratidão.
◉ Planejar as atividades para o ano de 

2021.

◉ Participar do estudo do livro O 
coração da igreja.

◉ Visitar os adolescentes.
◉ Fortalecer os Pequenos Grupos.
◉ Promover o “Descobrindo mais” para 

os professores.
◉ Realizar e/ou participar do 

“Celebrateen”.
◉ Finalizar o concurso Hesed 2020.
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LIÇÃO 8: Uma conversa 
arriscada
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO
 MATERIAIS Pipoca, sal, papel de 
jornal, fita, um marcador, Bíblias. 
Leia Mateus 5:13 em voz alta. Sirva 
a pipoca sem sal e aguarde a reação. 
Em seguida, coloque sal na pipoca e 
pergunte:

1. O que o sal faz com a pipoca?
2. Que semelhança existe entre o 

efeito do sal na pipoca e o efeito 
dos cristãos no mundo?

3. Como eles são diferentes?

 Peça aos jovens para debater 
sobre todas as maneiras como o sal 
é usado no mundo. Depois, peça-lhes 
que pensem uma segunda vez sobre 
os paralelos entre os usos do sal e 
a influência dos filhos de Deus no 
mundo. Depois mencione maneiras 
de evitar o sal que perde seu sabor.

 10:30 “CONCURSO”
 Este momento deve ser breve, di-
nâmico e motivador. Prepare algumas 

perguntas simples relacionadas à lição 
da semana para fazer no final da revi-
são da lição. As respostas podem ser 
do tipo “múltipla escolha”, na qual se 
lê uma pergunta com várias respostas 
possíveis, e os adolescentes devem es-
colher a resposta correta.

Sugerimos, por exemplo, algumas per-
guntas da lição 1: A construção do 
templo e você.

g Quando os inimigos de Judá 
ouviram que eles estavam 
construindo o templo:

> Eles irritaram e zombaram dos 
judeus

> Eles queriam ajudar
> Eles oraram aos seus deuses

g O rei a quem os inimigos 
enviaram uma carta contra os 
judeus foi:
> Dario
> Nabucodonosor
> Artaxerxes
> Nenhuma das opções acima

g Quando a obra terminou, os 
judeus:
> Se vingaram de seus 

inimigos
> Deram presentes ao rei Dario
> Fizeram uma festa
> Estavam exaustos

10:35 “ENCERRAMENTO”
 Dedique este momento para:

g Colocar um vídeo ou uma música 
aludindo ao tópico analisado este 
sábado.

g Organizar os desafios de sua Base.
g Agradecer a todos por estarem na 

classe e se despedir.

Não se esqueça de todos os 
sábados ler junto um capítulo do 
livro complementar Os Ungidos 
(adaptado do livro Profetas e Reis, 
de Ellen White); esses capítulos 
curtos serão uma grande bênção 
para sua Base.


