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Projetos

1 Construir um novo prédio para o
Seminário de Teologia e expandir o
Centro Educativo Adventista de Sagunto,
na Espanha.
2 Renovar o principal edifício histórico no
Colégio Adventista Marienhöhe [lê-se
Marinrouâ], em Darmstadt, Alemanha.
3 Estabelecer um programa educacional
de assistência para crianças vulneráveis
na República Tcheca e na Eslováquia.
4 Edificar uma igreja com centro para
atividades infantis em Sófia, na Bulgária.

Localização
Global

Divisão INTEREUROPEIA

1 Construir um novo prédio para o
Seminário de Teologia e expandir o
Centro Educativo Adventista de
Sagunto, na Espanha.
2 Renovar o principal edifício histórico
no Colégio Adventista Marienhöhe [lêse Marinrouâ], em Darmstadt,
Alemanha.
3 Estabelecer um programa educacional
de assistência para crianças vulneráveis
na República Tcheca e na Eslováquia.
4 Edificar uma igreja com centro para
atividades infantis em Sófia, na Bulgária.

Yana Stoyka, 14 anos

República Tcheca

Qual é o poder de um batismo? Desde criança, Yana Stoyka queria ser
batizada, mas os pais diziam que ela era muito nova. Quando estava
com 13 anos, ela se lembrou do sonho de infância. Não foi somente
uma ideia que surgiu na mente, mas um desejo forte e irresistível
brotou em seu coração. “Quero ser batizada!”, ela disse a si mesma.
Yana participou de uma classe batismal durante seis meses na igreja
adventista russa que a família frequentava em Praga, capital da
República Tcheca. Entusiasmada, contava aos familiares e amigos
sobre os planos de entregar o coração a Jesus.
Yana

Olga, sua irmã adotiva de 21 anos ouviu a notícia e declarou: “Eu
também quero ser batizada!”. Olga começou a participar das classes
batismais na Ucrânia e planejou viajar até Praga para ser batizada no
mesmo sábado que Yana. Então, seriam dois batismos!

À medida que o dia do batismo se aproximava, Yana convidou
familiares e amigos para assistir à programação na igreja. Ela também
convidou seus 17 colegas de classe da única escola adventista de
Praga. “Estou muito animada com o batismo!”, disse. “Será uma
grande festa e ficarei muito feliz com sua presença.” A diretora da
escola ficou maravilhada com o semblante de Yana, enquanto ela
falava com os colegas, muitos dos quais pertenciam a outras
denominações cristãs ou não iam à igreja. O rosto de Yana brilhava de
alegria.

Finalmente, chegou o grande sábado 22 de setembro de 2018.
Familiares e amigos lotaram a igreja. Yana estava muito feliz. Quando
ela submergiu das águas, percebeu que o sonho havia se tornado
realidade. O pastor perguntou à congregação quem desejava ser
batizado. A irmã mais nova, Esther, imediatamente se levantou e
correu até a plataforma. Duas adolescentes se uniram a ela. Yana
ficou ainda mais feliz. Um batismo se multiplicou em cinco.
Esther

Yana

Oito colegas de classe aceitaram o convite para assistir ao batismo.
Em pouco tempo, três colegas: duas garotas e um rapaz, também
decidiram ser batizados, deixando Yana novamente feliz. Agora, seu
batismo já havia se transformado em oito!

Mas esse não é o fim da história. Yana tinha outra irmã mais velha,
chamada Diana, também de 21 anos e estava na universidade da
Ucrânia. Diana viajou até Praga para assistir ao batismo de Yana. “Eu
também quero ser batizada”, disse a irmã. Um mês depois, Diana foi
batizada na Ucrânia.

Qual é o poder de um batismo? O Espírito Santo usou a decisão de
Yana para tocar o coração de muitas outras pessoas. Um batismo
transformou-se em nove outros batismos. “Após meu batismo, outras
pessoas também desejaram ser batizadas”, Yana disse. “Louvado seja
Deus!”
Yana, Esther e
o pai delas

Parte das ofertas do trimestre ajudará a fundar
programas para crianças em situação de risco na
República Tcheca.

Eslováquia

• A pitoresca aldeia de Iiamany, no
norte da Eslováquia, é conhecida por
suas belas casas madeira tradicional,
decorada com projetos geométricos
brancos, que também pode ser
encontrados nos trajes típicos da
região.
• Na Eslováquia, existem cerca de 50
igrejas madeira bem preservada, das
quais, várias fazem parte do
património cultural da UNESCO.
O mais antigo e mais bem preservado
deles é igreja de São Francisco de Assis
em Hervartov, construído no século
XVI.
• Cavernas na Eslováquia são tão
incomuns que A UNESCO nomeou um
grande número deles como Patrimônio
Mundial. Aqui você pode ver as
formações mais estranhas, que se
assemelham flores, chamadas
formações de aragonita.

igreja de São Francisco

aragonita

aragonita

Gamo
 O gamo é um mamífero comum
em várias partes da Europa,
inclusive na Bulgária;


Possui um pescoço comprido e
fino, com o focinho longo,
orelhas grandes e compridas e
grandes chifres achatados e
palmados;

 Seus
chifres
caem
na
primavera, mas logo começam a
crescer de novo e a cada ano
crescem maiores;
 Ele se alimenta no verão de
arbustos, frutos e hortícolas e
no inverno essencialmente de
raízes e cereais;
 Os gamos vivem em grupos.

Bandeira da
Bulgária

LEGENDA
a)Primeira cabeça ou VARETO. b)Segunda/terceira cabeça c)Quarta/quinta cabeça
d)Sexta cabeça e)8 - 9 anos f) 10 e mais anos.

Yana Stoyka,
14 anos,
posando na
escola
adventista do
sétimo dia em
Praga,
República
Tcheca.
O Espírito
Santo usou a
decisão de
Yana de ser
batizada para
tocar o
coração de
outras oito
pessoas. Um
batismo
tornou-se
nove
batismos.

Escola Adventista em Praga,
na República Tcheca

Dicas da história
• Pergunte às crianças se elas pensam em ser batizadas. Alimente o desejo de entregarem
o coração a Jesus todos os dias, mesmo antes do batismo. Se apropriado, sugira que elas
perguntem a seus pais sobre o batismo.
• Leia mais sobre as crianças e o batismo no site do ministério da criança da Associação
Geral: children.adventist.org/children-and-baptism.
• Saiba que uma das colegas que estão se preparando para o batismo é Larisa, a garota
que conhecemos na semana passada.
• Assista ao vídeo sobre Yana e sua irmã, Esther, no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nei6k3emvUY

As imagens que temos utilizado aqui são sempre imagens tiradas da
internet. Procuramos não utilizar imagens que tenham alguma
restrição quanto à direitos autorais.
Se por acaso estivermos utilizando de maneira indevida alguma
imagem, por favor me avise que retirarei imediatamente a imagem
deste material.
Qualquer observação sobre este material entre em contato comigo
pelo e-mail:
Ruy Ernesto N Schwantes ( ruy_ernesto@hotmail.com )
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