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... e agora você faz parte da Família de 

Deus! E isso é muito bom pois significa 

que você quer morar com Jesus no Céu. 

E enquanto isso não acontece, você 

vai viver com Ele cada dia, tomando 

decisões corretas, usando seus talentos 

para Ele e buscando nEle, a força para 

Este é um manual que vai ajudar você 

a entender como funcionam as coisas 

na igreja e como você pode aproveitar 

ao máximo as bênçãos de se relacionar 

pessoalmente com Jesus e de se 

envolver nas atividades da Igreja e 

com as pessoas que, de alguma forma, 

precisam de sua ajuda. Vá e seja tudo

o que Deus deseja de você!
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Seja bem-vindo

à IGREJA! 

Você foi batizado... 

fazer tudo isso!
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Você
e Jesus

Você sabe como é: uma amizade pra ser de verdade precisa de conversa. 

Assim é nossa amizade com Jesus. Se você quer ter uma vida espiritual 

forte precisa separar um tempo para estar exclusivamente com Jesus. 

E isso, todos os dias. 

Você está no seu quarto sozinho e decide 

separar um tempo para pegar sua Bíblia, sua 

lição da Escola Sabatina, uma meditação ou 

outro livro cristão e estudar um trecho. Claro 

que você não pode esquecer de orar, pelo 

menos no início e no final. Esse tempo gasto 

com Deus chamamos de devoção pessoal. 

BATE PAPO A DOIS

Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o 

seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto 

ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.        João 15:15,,
,,



Quando a família está toda em 

casa é muito bom juntar todo 

mundo para fazer um culto. Mas 

esse é diferente do culto feito na 

igreja. Mesmo com reverência, o 

culto em casa pode ser mais 

descontraído e informal. Cantar 

um ou dois hinos é interessante 

e cada um pode ler um verso da 

Bíblia, dar um testemunho, 

agradecer pelas bênçãos, e depois 

alguém ora pelos pedidos. Além 

disso, quem sabe você e sua 

família se comprometam a 

realizar desafios diários de 

ajuda ao próximo. 

Embora o culto em casa seja importante 

e feito do jeito que a família goste, a 

gente não pode esquecer que o culto na 

igreja faz parte da nossa relação com 

a família de Deus. E se você sempre 

frequentar as programações da igreja 

sua vontade de fazer as coisas de Deus 

só vai aumentar.

EM FAMÍLIA

Todo mundo sabe que o dinheiro é importante. Sem dinheiro 

a gente não consegue fazer nada. E por que a gente dá dinheiro 

pra igreja? Na realidade, nosso dinheiro é nosso porque Deus nos 

abençoou para tê-lo. Por isso, seguimos o ensinamento bíblico do 

dízimo e das ofertas. Deus sabe muito bem que quando a gente 

 separa o dízimo e a oferta nossa fé nEle é fortalecida.

 
fortalecida.

$

TUDO VEM DELE

separa o dízimo e a oferta nossa fé nEle é fortalecida. 

JUNTOS NA IGREJA



Deus, através da Bíblia, ensina que a décima parte 
(10%) do que recebemos deve ser devolvida para 
Ele. Esse é nosso reconhecimento de que Ele é o 
nosso Senhor.

Dízimo

O percentual da oferta quem escolhe é você.
Sua vontade de agradecer a Deus por Suas 
bênçãos vai ser a referência para essa decisão.

Oferta

Eu me comprometo a dedicar tempo para ter comunhão com Deus todos os dias e 

devolver o que Lhe pertence!

, , , , I

MEU COMPROMISSO

COMUNHÃO

É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para 

com Ele sermos associados na obra da salvação. Mensagens

Escolhidas, Vol. 1, pág. 367.

,,
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Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.

Salmo 122:1

,,,,

Você
e Sua

Igreja

COMO A IGREJA SURGIU ?

Quando Jesus subiu ao Céu os discípulos 

continuaram o trabalho do Mestre. Com o 

tempo a Igreja Cristã cresceu mas também 

se afastou de muitas verdades da Bíblia.

Para trazer Seus fieis de volta à Verdade, Deus 

levantou um homem para começar uma grande

reforma: Martinho Lutero. Um dia ele fixou na

porta da igreja dele 95 ideias 

que ele queria que o povo 

refletisse.

Saiba mais sobre a
REFORMA PROTESTANTE
fazendo sua própria
pesquisa na Internet

MARTINHO LUTERO



GUILHERME MILLER

Mais adiante novos grupos religiosos foram 

formados e o interesse pela Bíblia aumentou 

bastante. Nesse tempo uma pessoa que se 

destacou no estudo da Bíblia e na pregação 

 foi Guilherme Miller.

Quando Miller estudou as profecias bíblicas 

sobre o tempo do fim, ele concluiu que Jesus 

voltaria em 1844. Ao pregar a respeito desse 

assunto muitas pessoas (muitas mesmo!) 

passaram a acreditar que Jesus voltaria em 

22 de outubro de 1844.

Porém, teve um probleminha: 

Chegou a data, toda aquela 

gente esperando, deu meia 

noite e nada de Jesus 

voltar! Foi um grande 

desapontamento! 

JOSÉ BATES TIAGO WHITE ELLEN WHITE

Veja mais sobre os 
PIONEIROS ADVENTISTAS
em:
www.centrowhite.org.br

Com isso, muitas pessoas que estavam esperando Jesus voltar abandonaram sua 

fé e não quiseram mais saber sobre esse assunto. Mas um grupo não muito grande 

continuou a estudar a Bíblia para saber onde tinham errado. E sabe quem fazia       

Tiago e Ellen White, José Bates e outros pioneiros importantes da 

nossa igreja.

parte desse grupo?



Eu reconheço o valor que minha Igreja tem e por isso prometo respeitá-la e 

seguir Seus princípios! 

MEU COMPROMISSO

A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação 

de homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o 

evangelho ao mundo.” Atos dos Apóstolos, pág. 9.

,,
,,

COM QUEM 
EU FALO?

COMO A IGREJA FUNCIONA?

Preciso de conselhos

Conheço alguém necessitado

Quero adquirir minha lição

Preciso de envelope de dízimo
e ofertas

Tenho dúvida sobre a Bíblia

Quero receber uma visita

Tenho desejo de fazer 
alguma coisa na igreja

Pastor

Diáconos/ASA

Diretor de Mordomia

Tesouraria ou 

Instrutor bíblico

Pastor ou ancião

Pastor ou ancião

Professor da Escola 
Sabatina e no site:
www.cpb.com.br

  ocê já percebeu que tudo que funciona bem é organizado, não é mesmo? Um 

exemplo disso é o seu quarto. Se ele estiver limpo e organizado você não terá 

problemas para encontrar sempre o que precisa. A Igreja Adventista do Sétimo 

Dia também tem sua forma de organização para cumprir a missão de levar a 

mensagem de Salvação!

V

VEJA ABAIXO COMO A IGREJA SE ORGANIZA:

Membros (20 milhões +)

Congregações (70 mil +)

Associações/missões (600 +)

Uniões (130 +)

Divisões (13 sedes no mundo)

Associação Geral (Sede Mundial)

Tudo isto é cuidado e administrado por:
+ de 25 mil Pastores em 
+ de 5 mil distritos pastorais



Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos 

membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam 

um só corpo, assim também com respeito a Cristo. I Coríntios 12:12 ,,
,,

Você
e seus 

Amigos

    igreja é formada por pessoas que acreditam nos mesmos ensinamentos bíblicos. 

Então é ali que você vai encontrar a galera que tem um estilo de vida bem 

parecido com o seu. Claro que cada um tem seu jeito, sua personalidade, e também 

seus defeitos e limitações. 

Mas cada um fazendo o seu melhor e 

ajudando nas dificuldades do outro a 

comunidade da igreja sai ganhando 

com isso. Por isso, aprenda a cuidar 

dos seus relacionamentos! 

A



Dentro da  da igrejafamília

é como sua família de sangue:

todos podem e devem se 

 mesmo que em amar,

alguns assuntos 

existam

.divergências
, ,

,, Quando a gente fala de relacionamentos 

temos que pensar na família, nos amigos 

da igreja e também nos amigos que não 

são da igreja. Você sabia que sua amizade 

com esses pode fazer a diferença na vida 

deles? Isso mesmo! Por isso seja um amigo 

de verdade e leve-os para Jesus!

Por isso, tenha sempre sua Lição da Escola 

Sabatina, estude todos os dias e participe do 

estudo da Lição aos sábados, na igreja. Se 

possível, aproveite e faça uma assinatura da 

lição para um amigo seu que não conhece 

Jesus ainda. E convide-o pra estudar e ir à 

igreja com você a cada sábado!

A ESCOLA SABATINA

  ma das coisas mais importantes da 

nossa igreja é a Escola Sabatina. Eu sei 

que você sabe o que é. Mas não é de 

mais lembrar que o estudo em classe da 

Lição é algo que ajuda muito no nosso 

aprendizado. 

U

BÍBLIALIÇÃO DA 

ESCOLA SABATINA



Eu me comprometo a cuidar bem dos meus relacionamentos, influenciando-os 

para Jesus; e também cuidar dos amigos de meu corpo, sabendo que ele é o 

templo de Deus. 

MEU COMPROMISSO

Embora ainda ficasse constantemente acorrentado a um soldado, 

tinha liberdade para receber seus amigos e trabalhar para o 

avanço da causa de Cristo. Atos dos Apóstolos, pág. 252.
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   ssim como o exercício físico, a alimentação também ajuda 

muito na boa saúde. Vale muito a pena conversar sobre as 

coisas que prejudicam nosso organismo para saber o que 

evitar. As drogas, por exemplo, é outra coisa que você deve 

passar longe, bem como aquelas amizades que não são nada

AMIGOS DA SAÚDE

MEXA-SE! O ESPORTE não é bom apenas para a 

Saúde. Ele também é ótimo 

para desenvolver as 

amizades e evitar 

práticas nocivas como 

o BULLYING, uso de 

DROGAS, e prática de 

CRIMES. Por isso, foque 

nas coisas positivas e 

verdadeiramente 

valiosas da vida e seja 

mais feliz!

positivas. Então, valorize os amigos e 

familiares que se preocupam de 

verdade com você!

  mas das melhores coisas que podemos 

fazer juntos é praticar uma atividade 

física. Jogar bola, fazer caminhada, 

pedalar, praticar manobras no skate. 

Tudo isso ajuda muito na nossa saúde. 

Portanto, mexa-se! 

U

A



Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 

povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que 

os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.        I Pedro 2:9,,
,,

Você
e seus 

Ta
lentos

Talvez você nem tenha 

percebido, mas se você 

hoje já está batizado, é 

adventista e aproveita 

os benefícios de ter uma 

igreja para frequentar,  

é porque alguém trabalhou 

em alguma frente missionária 

e alcançou você. (Ou você e 

sua família)

Essa Missão de levar pessoas a conhecer a Bíblia é algo que todo mundo pode 

e deve participar. Mas não se preocupe! Sua parte na Missão que Jesus nos 

deixou é fazer algo que você saiba e goste de fazer. 



MEUS TALENTOS PARA DEUS

Use o que você tem e é. Se você 

sabe cantar, cante. Se você 

gosta de acompanhar pessoas 

que visitam, acompanhe. Se 

você se sente bem em ajudar 

com os projetos sociais, faça 

isso. O mais importante é que 

você esteja envolvido na 

Missão dada por Jesus.

, ,
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E a nossa igreja também tem um departamento que ajuda as pessoas em 

dificuldades. Esse departamento se chama ASA – Assistência Social Adventista. 

E como podemos ajudar? É só prestar atenção que a ASA está sempre convidado 

os membros da igreja para as ações sociais, como doação de alimentos e roupas, 

Mutirão de Natal, Páscoa Solidária e várias outras. Não deixe de participar! 

   om certeza você já fez algo de bom 

pra alguém e se sentiu bem com isso. 

Sabe por que isso acontece? A 

resposta é bem simples: 

Fazer o bem faz bem! 

C

Eu assumo minha responsabilidade de usar meus dons para cumprir a Missão 

dada por Jesus, seja ajudando o necessitado ou falando do amor de Jesus!

MEU COMPROMISSO

Todo membro era exortado a bem desempenhar sua parte. 

Cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. 

Alguns foram dotados pelo Espírito Santo de dons especiais. 

Atos dos Apóstolos, pág. 50.

,,
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É BOM AJUDAR!



Ministério
daCriança

Adventista
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