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Missão também para
crianças e adolescentes
M
uitas vezes pensamos que
nossas crianças requerem
pouco alimento espiritual.
Para crescer saudáveis, todos nós
precisamos nos alimentar bem, mas
também é necessário fortalecer os
músculos missionários. Chamo
isso de discipulado completo, o que
abarca as três áreas: Comunhão,
Relacionamento e Missão.
Gosto de pensar que cumprir a
missão é fazer exercício. Fortalece os
músculos do cristão, trazendo saúde
e equilíbrio. Não basta alimentar
nossos filhos. Precisamos colocálos na academia para que façam
a “ginástica”. Os pequenos devem
experimentar a alegria de servir a
Jesus e a humanidade. “[...] Desde
tenra idade, inculcar a abnegação e
sacrifício para o bem de outros e o
progresso da causa de Cristo, a fim
de serem colaboradores de Deus”
(Serviço Cristão, p. 158).
Para o Ministério da Criança e do
Adolescente, estes dois objetivos são
fundamentais:
1. NUTRIR A NOVA GERAÇÃO
com alimento espiritual saudável. Para atingir esse objetivo,
devemos:
g Conseguir envolver a maioria
das famílias no projeto Maná
(assinatura das lições da
Escola Sabatina).
g Envolver pais e filhos no
estudo da Bíblia diariamente,
por meio da Lição da Escola
Sabatina.
2. FORTALECER O DISCIPULADO
DA FAMÍLIA, envolvendo pais
e filhos na missão. Isso será
alcançado por meio de:
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Convivência e fortalecimento
nas classes da Escola Sabatina e em Pequenos Grupos.
g Intencionalidade da família na missão e compromisso
com a salvação de alguém,
que pode ser compartilhado
por meio de projetos como
Evangelismo Kids.
Quando nos referimos ao
discipulado, o principal vocábulo
grego que aparece nos evangelhos é
mathethes. Significa ser um seguidor
de Jesus, ser aprendiz e estar
comprometido com Ele.
No livro Nos Passos do Mestre (p.
10), o doutor Adolfo Suárez nos ajuda
a formar um retrato de um discípulo
completo, prático e ativo, quando
afirma que o centro do processo de
discipulado é se envolver na missão,
conforme descrito em Marcos 3:13,
14, ao dizer que Jesus designou “doze
para que estivessem com ele e para
enviá-los para pregar”.
Não há discipulado sem
compromisso, sem exercício. O
caminho para fortalecer a nova
geração é envolvê-la em uma
abordagem ativa participando da
missão, junto com comunhão e
relacionamento com Jesus. Muitos
filhos da igreja deixam nossas
fileiras por não ter músculos que
resistam aos testes. Talvez eles
tenham sido mal alimentados ou
não tenham se exercitado.
Ellen White afirma que em nossos
dias os filhos devem ser criados
como Daniel e Ester. “O propósito
de Deus para com os filhos que
crescem em nossos lares, é mais
amplo, mais profundo, mais elevado,
g

do que o tem compreendido a nossa
visão restrita” (O Lar Adventista, p.
484). Deus chama pessoas de origem
humilde para “testificarem dEle nos
mais elevados lugares do mundo. [...]
e aprendendo as lições do serviço fiel,
ainda se levantarão nas assembleias
legislativas, nas cortes de justiça, ou
nos palácios reais, como testemunhas
do Rei dos reis” (Ibid, p. 484). “Nem
todos podem ir a terras missionárias
estrangeiras, mas todos podem ser
missionários entre os familiares e
vizinhos” (Ibid, p. 485).
Todas as famílias e igrejas
da Divisão Sul-Americana são
convocadas a envolver as crianças
e os adolescentes no estudo e na
comunhão com Jesus, em uma maior
participação nas atividades da igreja,
em projetos de Pequenos Grupos
de crianças, duplas missionárias,
Semana Santa, Evangelismo Kids e
atividades relacionadas.
A ênfase principal do Ministério
da Criança e do Adolescente deve
estar no fortalecimento da visão de
um discípulo completo, com base na
comunhão e no alimento espiritual
que nossos filhos devem receber.
Dessa forma, poderão melhorar seu
relacionamento com Deus e com seus
amigos, e fazer sua parte na missão.
Filhos sem músculos espirituais
fortes não vencerão os desafios que
levam à eternidade.
GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, diretora
do Ministério da Criança e do Ministério do
Adolescente, Divisão Sul-Americana.
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promissor, e o pior é que não posso
mudá-lo. Fico muito triste, porque elas
não são apenas mais algumas plantas:
são minhas plantas.
Decido que tenho que fazer algo.
Manter o luto e o choro não resolverá
nada. Então, prefiro ficar de joelhos
e ver qual é a situação. Não quero
terminar de estragar essas plantas.
E embora tudo demore mais, sei que
as plantas frágeis e arruinadas ficam
muito melhor em um solo fértil, macio
e arejado. Mais uma vez, imploro
ao Criador para lhe dar uma nova
oportunidade de crescer, desenvolver
e dar frutos. Tenho esperança de que
cada planta absorva tudo de bom e
viva. Que viva bem.
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Se Deus utiliza as
pessoas que me ajudaram a
encontrar um espaço para
crescer e me desenvolver,
com a esperança de viver
em uma Terra Nova, como
não farei o mesmo por
minhas preciosas plantas
que tanto amo?
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Chave Mestra

Ideias e projetos para serem desenvolvidos
com as crianças e adolescentes.

pedrinhas e com uma necessidade
urgente de erradicar as ervas
daninhas. Tento fazer o meu melhor
para obter uma terra capaz de abrigar
as sementes. A parte mais bonita do
trabalho é semear. Você coloca toda a
sua esperança em cada um dos grãos
minúsculos, imaginando a colheita
abundante que poderá obter.
Procuro ter muito cuidado com
o delicado trabalho de depositar os
grãozinhos no local já preparado.
Depois de regar tudo mais uma vez,
continuo com outras tarefas, feliz e
confiante de que tudo vai dar certo:
as plantas vão surgir, crescer e dar
frutos, seguindo o ciclo de semeadura
e colheita. É um momento em que eu
peço a Deus para acordar a vida que
está em cada uma das sementes e para
que nada as detenha.
Depois de um tempo, noto que
há algumas plantas incipientes, as
primeiras a brotar. Elas não estão no
lugar onde deveriam estar. Eu tinha
preparado tudo, mas elas estão mais
perto da área pedregosa, e outras
entrando em um emaranhado de
arbustos e plantas tóxicas. Enfim,
parece que elas estão bem. Se tiveram
a coragem de emergir em um meio
tão hostil, não significa que elas são
plantas “fortes”?
Um pouco antes da colheita,
verifico cuidadosamente a plantação
e noto com tristeza que aquelas
plantas que germinaram primeiro
estão murchando. Não vejo aquele
frescor que inspirou esperança de algo
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entir o ar puro à medida que me
aproximo de minha plantação
me encanta. Tocar as elegantes
plantas que se erguem majestosas
me causa uma sensação de frescor
relaxante e admiração fascinante. São
muito pequenas, é verdade, mas para
mim são grandes milagres. Pensar
que, há poucos meses, o que vi foi um
terreno acidentado, precisando de
adubo, que o mato fosse tirado e que
fosse enterrado fundo aquilo que não
era bom para deixar mais perto da
superfície o que daria sustento às novas
plantas. Eu ainda não entendo a força
da semente para romper a terra áspera!
Deixo as plantinhas e me concentro
em outra parte do campo, onde a terra
parece mais compacta, com mais
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ESPECIAL PARA PROFESSORES

Representantes
do Grande Mestre
O que sua roupa diz?
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“E

ntão, na juventude, os nossos
filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas, como
colunas esculpidas para ornar um palácio. Como é feliz o povo assim abençoado! Como é feliz o povo cujo Deus é
o Senhor!” (Salmo 144:12, 15, NVI).
Falar sobre beleza, cuidado e elegância buscando o equilíbrio muitas
vezes nos confunde. Será bom procurar beleza? É errado gostarmos de nos
ver lindos no espelho? Deus espera isso de nós? Nossa aparência pessoal é
importante? Nossas roupas?
Imagine, se essas perguntas nos
forem apresentadas como adultos,
quantas dúvidas assaltam nossos
adolescentes em meio a mudanças e
afirmações. Quanta sabedoria, compreensão e tato precisamos proporcionar e
quão importantes são os modelos que
nossos adolescentes recebem de nós,
para construir seus próprios conceitos.
Somos os representantes do Grande
Mestre, do Deus do Céu. Não é pecado
procurar cuidar de nós mesmos e estarmos lindos. Mas a beleza que o Céu
busca é uma beleza integral: de mente
e corpo, e nessa ordem.
Deus nos criou com um coração que
tende a buscar a beleza. Mas o conceito de beleza desta sociedade está nos
mostrando que não é compatível com
o sonho de Deus. Para Deus, tem mais
4

a ver com um coração que possui um
senso natural de modéstia, que reconhece o que é precioso e íntimo e tenta
mostrar essa dignidade, e nada mais,
porque fomos feitos à Sua imagem e
semelhança. Será importante discutir
isso com os líderes? Nossas roupas importam? É necessário que nossa imagem apenas inspire pureza. Esses três
atributos (modéstia, dignidade e pureza) serão a regra com a qual iremos
“medir” o comprimento das saias, a
profundidade dos decotes, a transparência dos tecidos, o aperto da cintura,
o comprimento das blusas, a largura
das alcinhas, etc. (e não apenas dentro
da igreja aos sábados).
Pense em alguém que te impressionou
com sua presença mesmo sem ter características físicas perfeitas, mas que
tinha “esse não sei o quê” que tornava
sua companhia agradável. Que características ele tinha? Talvez simplicidade, elegância, frescor, bom humor,
simpatia, humildade. Descreva-o. Suas
qualidades são imitáveis? A “tia Ellen”
(EGW), inspirada por Deus, nos deixou
conselhos práticos sobre nossas roupas, e nada fora de moda:
g “Não desaprovamos o asseio no
vestuário. O bom gosto não deve ser desprezado ou condenado. Nossa fé, se confirmada, nos
levará a ser tão simples no ves-

tir e zelosos de obras, que seremos identificados como peculiares. Mas quando perdemos o gosto pela ordem e asseio no vestir,
praticamente deixamos a verdade; porque a verdade nunca degrada, e sim eleva. Quando os
crentes são negligentes em seu
vestuário e são grosseiros e rudes
em suas maneiras, sua influência
prejudica a verdade” (EGW, Mensagens aos Jovens, p. 353).
g “Nossa roupa, embora modesta e
simples, deve ser de boa qualidade...” (Ibid., p. 352).
g “Mães, apresentai-vos tão atrativas quanto possível; não por
trabalhosos adornos, mas pelo
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família, em sua vizinhança, na igreja, em sua Escola Sabatina. Que a definição de beleza que refletimos seja
a beleza com que o Céu sonha e que
possamos cumprir fielmente nosso
papel de liderança:
“Ensinem-se os jovens e crianças a
escolher para si aquela veste real tecida nos teares celestiais — o “linho
puro e resplandecente” (Apocalipse 19:8), que todos os santos da Terra
usarão. Tal veste — o próprio caráter
imaculado de Cristo — é livremente
oferecido a todo ser humano. Mas todos os que a recebem, a receberão e
usarão aqui” (EGW, Educação, p. 249).

T R I M E S T R E

“Os cristãos não devem esforçar-se para chamar a atenção
sobre si ao vestirem-se diferentemente do mundo. [...] Se o
mundo apresentar uma maneira modesta, conveniente e saudável de se vestir, que esteja de
acordo com a Bíblia, o fato de
adotarmos esse estilo de roupa
não alterará nossa relação com
Deus ou com o mundo” (EGA,
Mensagens aos Jovens, p. 350).
Depois de ler as citações, você precisa fazer alguma alteração no seu
traje? No seu estojo de maquiagem?
Na sua rotina diária? Ore a Deus pedindo sabedoria para ser um representante digno de Seu reino em sua
g
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vestuário limpo e bem modelado. Assim dareis a vossos filhos
constantes lições de asseio e pureza. [...] Tudo em sua pessoa deve ensinar limpeza e ordem e estar associado em sua mente com
a pureza” (EGW, O Lar Adventista, p. 254).
g “As irmãs não deviam, quando no
trabalho, usar vestidos que as façam parecer espantalhos para
afugentar os pássaros da plantação. É mais aprazível para o esposo e os filhos vê-las em trajes
que lhes assentem bem, do que
seria às simples visitas e estranhos” (Ibid., p. 252).
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CAPACITAÇÃO

Disciplina para
os juvenis
V

ou contar até três! Quantas vezes
usamos esta frase para motivar
nossos filhos a cumprir suas responsabilidades? Talvez tenha funcionado por um tempo, mas a estratégia
certamente expirou; as crianças cresceram e agora podem faltar estratégias
que nos ajudem a conduzi-los. A disciplina para nossos filhos pré-adolescentes tem seus próprios desafios, mas
também traz muitas oportunidades.
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Falando sobre disciplina
Em que você pensa quando ouve
o termo “disciplina”? Está relacionado apenas a punição ou chamadas de
atenção? A disciplina tem que ser penosa e complicada para os pais? Há outra forma de lidar com a disciplina de
nossos filhos?
Claro que sim! A primeira coisa que
devemos recordar é que a disciplina
não é um processo isolado do estilo de
vida familiar. Começa antes mesmo da
chegada dos filhos, com a forma como
fomos criados, e se consolida em nossas casas com as práticas e costumes
que estabelecemos. Assim, a disciplina
no lar está relacionada aos hábitos alimentares, aos horários estabelecidos
para descansar, às conversas que temos em casa, aos jogos dos quais gostamos e até mesmo aos nossos planos.
O comportamento dos filhos evidencia
o estilo de interação familiar, ao qual
se somam os interesses que eles vão
descobrindo e as influências que recebem dos amigos e das pessoas que admiram.
6

IMPORTANTE: Nós pais devemos
reconhecer a importância de nossa
tarefa na formação do caráter dos filhos; nossa meta é que eles possam
ver Jesus como seu maior exemplo e
aprender de Sua amabilidade, desenvolvendo um caráter firme para a vida eterna. Nesse sentido:
g As regras que colocamos no lar
devem seguir os princípios bíblicos e a lei de Deus; sendo praticados em primeiro lugar por
nós, para que as crianças sigam
um exemplo coerente.
g Devemos manter o equilíbrio entre o afeto e a firmeza. A hostilidade em nossos gestos e palavras afasta as crianças e as separa do Senhor. Porém, atender a todos os seus pedidos ou
não sancionar suas faltas, para
conquistar ou manter seu afeto,
também tem efeitos negativos.
Firmeza e bondade podem ser
combinadas em uma parentalidade sábia.
g Nossa agenda diária e o trabalho
dentro ou fora do lar devem nos
permitir manter uma constante vigilância das atividades que
nossos filhos realizam. O inimigo está atento a seus gostos e
fraquezas, e procura os momentos de tristeza, confusão ou solidão para atraí-los. Passar tempo
com eles, conversando, brincando ou fazendo alguma tarefa de
casa, permitirá que você mantenha a confiança e o apego a eles,

como uma barreira protetora para sua saúde mental.
g Ao administrar o lar, como pais
ou responsáveis pelo cuidado
dos filhos, devemos formar uma
frente unida. Quando um dos
pais é firme e o outro é permissivo, são criadas contradições
que tornam as regras flexíveis
e relativas, gerando desrespeito
às regras familiares e aos princípios bíblicos.
Levando esses princípios em
conta, vamos ver algumas dicas:

Testemunho
Em casa temos dois adolescentes e
aprendemos que seu comportamento

Dicas
g

OLHOS E OUVIDOS ATENTOS. As
melhores informações sobre as
emoções e as decisões dos filhos
são obtidas sendo observadores
e atentos às suas mensagens. Ao
interagir com eles, fale menos e
preste mais atenção.

g

CONHEÇA SEUS AMIGOS. Ter
os colegas de nossos filhos no
círculo familiar nos permitirá
conhecê-los melhor, aprender
sobre seus hábitos e ter maior
controle sobre as coisas que
fazem juntos ou quando estão
longe de casa.

começa com nossa própria iniciativa.
Meu marido e eu somos professores
e passamos várias horas trabalhando em frente ao monitor, preparando
aulas, revisando tarefas ou conectados em alguma reunião. Por isso, várias vezes tentamos, sem sucesso,
controlar em nosso espaço de trabalho o que um de nossos filhos deveria obedecer. Dar ordens de onde você
está confortavelmente instalado, sem
se aproximar ou fazer contato visual,
é uma estratégia terrível e desgastante. Enviar mensagens como: Pronto? O
que você está fazendo? Ou, Você alimentou o cachorro? pode levar vários
minutos tensos de luta por atenção
e obediência. Se estiverem ocupados
com outra atividade ou distraídos, dificilmente entenderão a mensagem.
Então, colocamos em prática algo mais eficaz: levantar-nos, ir aonde
eles estão, olhar nos olhos deles, explicar-lhes a tarefa, motivá-los a completá-la e deixá-los quando tivessem
começado a atividade. Terminado o
dever, era importante agradecer-lhes.

Concluindo
Ser pais é a maior bênção que
Deus pode nos dar. Porém, temos a
responsabilidade de nos consagrar a
cada dia para representá-lo em nossos lares.
Se buscarmos primeiro o Reino de
Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Se pedirmos sabedoria do alto
e seguirmos os princípios dados por
Deus, Ele completará a obra em nossos filhos, para que cheguemos juntos à pátria celestial.
Bibliografia:
Ellen White, O Lar Adventista, Tatuí: Casa Publicadora Brasileira (1996).

DRA. DÁMARIS
QUINTEROS DE VALLEJOS, Universidade
Peruana União.

Isso envolveu um esforço maior de
nossa parte, mas salvou muitos momentos de tensão familiar, e conseguimos que eles cumprissem o objetivo!
Shutterstock.

ESPERE COMPORTAMENTOS
ADEQUADOS À SUA IDADE.
À medida que vão crescendo,
nossos filhos vão tomando
decisões e muitas vezes nossas
expectativas são altas; se os
conduzirmos até elas, eles as
alcançarão progressivamente.

g

REFORCE SUAS CONQUISTAS.
Muitas vezes os filhos só
recebem nossa atenção
quando os corrigimos. Mas
demoramos para reconhecer o
que eles fazem bem? Manter o
quarto arrumado, manter um
desempenho escolar adequado,
evitar se envolver em problemas,

participar das atividades da
igreja, são apenas alguns
exemplos de comportamentos
que podemos reforçar com
palavras de reconhecimento,
com um jantar especial ou outra
surpresa.
g

FORTALEÇA SUA VIDA
ESPIRITUAL. O Espírito Santo
deseja trabalhar em seus
corações aperfeiçoando os
traços de caráter que nossos
filhos levarão para o Céu. Aquele
que começou uma boa obra
certamente a completará (Fp 1:6).
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No entanto, eles podem se
enganar. Seu desenvolvimento
mental, assim como o controle
de suas emoções e impulsos
estão em consolidação. Seja
paciente ao corrigi-los, ajudeos a se justificar e encoraje-os a
continuar nas mãos de Deus.

D E

conforto é um exercício
saudável. Atribuir
responsabilidades ou fiscalizar
suas tarefas, aproximarnos de seus espaços e ter um
contato direto com eles reforça
nossa autoridade e favorece a
obediência.

T R I M E S T R E

MEXA-SE! Sair da zona de
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g
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CAPACITAÇÃO PARA PAIS

O desafio: classes
reverentes
Gerar um clima de aprendizagem e
respeito com os gigantes dos Juvenis é
um grande objetivo. Mas, se também
quisermos que seja um momento de
adoração compartilhado, já
pertence a outro nível, certo?

C H AV E
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S

e o que gostamos na Escola
Sabatina não é um momento de
adoração em grupo, estamos sendo
qualquer outra coisa (grupo de estudo,
creche, clube de leitura, etc.), mas
não uma classe de Escola Sabatina.
Portanto, todo esforço vale a pena!
Tentamos? Deus quer nos ajudar!
Apontaremos 10 diretrizes que
podem nos ajudar para que, em
nossas aulas de Escola Sabatina,
desfrutemos um clima de adoração,
respeito e aprendizagem. Não é
uma receita mágica de “10 dicas
de sucesso” ou “soluciona todos os
seus problemas em 10 passos”; são
disparadores de aspectos básicos
que precisam ser aprofundados e
adaptados ao seu grupo. Certamente
você adicionará elementos que não
foram mencionados.
1. SEJA UM PROFESSOR
PRESENTE E ATENTO: A função
da disciplina é prevenir e
antecipar comportamentos
que não queremos que as
8

crianças reflitam. Para isso,
nós, adultos, devemos estar
atentos, conectados com o que
está acontecendo, olhando
para eles, cantando, escutandoos. Não olhando para o celular
nem conversando em um canto
enquanto os meninos cantam.
2. ANTECIPE SITUAÇÕES: É
muito importante ter uma
atitude preventiva para não
reagir, em vez de disciplinar.
Existe um ditado que diz: “É
melhor colocar uma mureta
de proteção na estrada do que
uma ambulância debaixo do
precipício”. Escutar silêncio
é perigoso, né? (pelo menos
com minhas meninas é assim).
Mas você também tem que
estar atento para ouvir os
“ruídos anunciados pelas
tempestades” — como quando
eles chegam correndo soltos,

com muita conversa, gritos e
movimentos, ou quando eles
vêm despenteados e mostrando
sinais de desorganização.
Comportamentos como esses
devem nos fazer abrir os olhos
e antecipar as dificuldades na
disciplina. Estar atentos nos
permite agir rapidamente, sem
deixar que comece “uma bola
de neve que cresce e cresce” e
quando finalmente intervimos,
nós o fazemos por cansaço e
raiva. Ou por nunca agir, a sala
deixa de ser um lugar propício
para aprender e adorar a Deus.
3. SEJA UM EXEMPLO:
Tendemos a nos concentrar no
comportamento das crianças, o
que elas fazem de errado ou não
fazem bem. Contudo, a atitude
mais importante é a do adulto.
Preste atenção no rosto e nos
gestos, nas palavras, no tom da

ock.
terst
Shut
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6. AJUDE-O A RACIOCINAR
E ESCOLHER A reiteração
sistemática dos “SINS” e dos
“NÃOS” é um aspecto muito
importante. Muitas vezes
caímos na “dieta dos NÃOS”:
não correr, não gritar, não
se levantar, não falar…, mas
esquecemos de explicar o
que eles podem fazer. Esse
aspecto nos permite habilitar o
comportamento (por exemplo:
“Você não pode brincar agora,
mas quando terminar a
atividade, sim” ou “É proibido
correr neste setor, mas lá, sim”.).
Ofereça opções para escolher.
Aprenda a perguntar e negociar.
7. AJA POR NÍVEIS: É necessá-

D E

5. DESENVOLVA SUA AUTONOMIA:
Qual é o propósito da disciplina?
Que fiquem quietos, que não
nos envergonhem, que nos
escutem, que fiquem tranquilos?
Não, o propósito é que a criança
possa autocontrolar-se, que

possa ser consciente do que
pensa e sente, e analise qual é
a melhor forma de agir. Difícil?
Sim. Impossível? Não, mas não é
um caminho curto.

T R I M E S T R E

4. ESTABELEÇA LIMITES CLAROS
E RESPEITE-OS: Você deve
ter um plano estratégico e
compartilhá-lo com eles (a
improvisação não é uma boa
estratégia e muito menos a
falta de comunicação). A função
da disciplina é ser capaz de
delimitar o comportamento,
definir expectativas e limites
antes de fazer cumprir as regras.
Para que servem as linhas de
um campo de futebol? Para
saber quando a bola sai, quando
há impedimento, etc. As regras

mostram como devemos nos
comportar. Deus faz a mesma
coisa conosco; em Sua Palavra,
Ele oferece diretrizes, leis claras
e precisas com honestidade
e transparência. Ele também
mostra as consequências de ter
um comportamento rebelde.
Muitos meninos se comportam
mal porque ninguém lhes
ensinou como se comportar:
ser respeitosos, reverentes, etc.
Essa paciência extra e ensino
podem fazer uma diferença na
vida dessas crianças (é uma
maneira extraordinária de ser
um exemplo de Graça).

2 º

voz. Procure ser compreensivo e
justo, de forma que a autoridade
se expresse com firmeza e
respeito (não com gritos e
descontrole ou indiferença).
Acima de tudo, mostre-se
conectado às atividades que
acontecem em sala de aula;
cumpri-las é adorar.

rio ter diversas estratégias, nas
quais variemos os recursos,
sempre com palavras simples e
explicações curtas:
a. Advertir: Busque a atenção
da criança, olhando para
ela, tocando seu ombro ou
chamando-a pelo nome. Sentálos com as cadeiras formando
um U e não uma atrás da outra
ajuda muito na disciplina.
b. Pedido: Peça colaboração,
ressaltando a importância do

coisa”.) Ninguém gosta de ficar
sem uma atividade divertida
de uma só vez. Também é útil
ajudá-los no início, dando um
exemplo de resposta, ajudandoos a colocar em ordem, etc. E,
acima de tudo, não deixe de
ser amoroso e empático. Não
se esqueça de elogiar, orientar,
motivar, animar, entusiasmar.
9. USE LINGUAGEM CORPORAL,
ESCRITA OU DESENHOS: Os
pôsteres costumam ser bons
lembretes do que se espera
deles. Use-os! Aqui está um
exemplo:

- Prepare-se para aprender

C H AV E
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contato visual, assegurando
que ele(a) ouça e entenda
você. Suba ao nível deles,
busque a cooperação
voluntária.
c. Recompensa: Afirmação
verbal positiva, demonstração
de carinho.
d. Exigência: Faça a solicitação
com outro tom de voz, com
mais firmeza. Lembre-se
das regras e consequências.
Mostre um caminho
diferente do caminho errado
que a criança está seguindo.
e. Consequências: Faça
restrições de tempo ou
privilégios se eles não
mostrarem uma mudança de
atitude.
8. COLOQUE-SE EM SEU LUGAR
E SEJA AMÁVEL: Se as crianças
estiverem conversando ou se
divertindo em uma atividade ou
jogo, é importante antecipar que
elas devem terminar o que estão
fazendo, mas dar-lhes tempo
para se organizar. (Por exemplo:
“Em 5 minutos, vamos começar.
Vocês têm 10 minutos para esse
jogo e em seguida faremos outra
10

- Sonhe alto.
- Levante a mão.
- Experimente coisas novas.
- Arrisque-se.
- Cometa erros.
- Diga “por favor” e
“obrigado(a)”.
- Siga as instruções.
- Acredite em você mesmo.
- Trabalhe duro.

10. PREPARE UM ‘PLANO B’:
As crianças são rápidas, e
ter “solavancos” entre uma
atividade e outra as ajuda a se
distrair. Então, os “líderes do
grupo” terão a oportunidade
de tomar o controle (e gerar
um descontrole). Eles podem
conhecer a história que você
quer lhes contar. Use essa
informação para que eles
dramatizem ou para que contem
a história. A participação ativa
evitará que gerem distúrbios por
estarem entediados.

Esses aspectos do trabalho
docente ou parental costumam ser
muito desgastantes, especialmente
se tivermos crianças insistentes
e desafiadoras. Mas não estamos
sozinhos. Na Palavra de Deus,
podemos encontrar esperança e
ânimo: “E não nos cansemos de
fazer o bem, porque a seu tempo
ceifaremos, se não desfalecermos”
(Gl 6:9). O apóstolo nos lembra da
necessidade de não desanimar, de ser
metódicos, constantes e consistentes.
Sejamos coerentes, tentando
não enfatizar somente o erro, mas
elogiando o bom, sem abandonar
nossa convicção quando a situação se
torna difícil.
Finalmente, deixamos
dois exemplos de estratégias
comportamentais, mas em nível
de grupo. Seu intuito é que todo
o grupo se beneficie com o bom
comportamento de cada integrante:
1. O FRASCO DOS DESEJOS: Como
grupo, eles escolhem cinco
prêmios:
noite de
pizzas
e filme,
passeio pelo
zoológico,
tarde de
piquenique,
etc., que eles
gostariam
de receber ao alcançar seus
objetivos (por exemplo: que
todos os meninos saibam
o versículo de memória,
não faltem com o respeito,
passem o sábado sem briga
na Escola Sabatina, façam
silêncio prontamente). Cada
meta cumprida significará a
possibilidade de colocar um
feijão ou bola de gude no frasco
para ir chegando aos diferentes
níveis indicados no frasco e
alcançar os prêmios.
2. FITAS DO COMPORTAMENTO:
É uma adaptação do semáforo
que geralmente é usado com

crianças pequenas para controle
de impulso (vermelho: parar;
amarelo: pensar; verde: agir).
Não seria um absurdo recordar
esta estratégia aos nossos
gigantes dos Juvenis, mas
usaremos este recurso para
marcar o comportamento de
cada aluno e do grupo. Cada
sábado em que a maioria ou
todo o grupo estiver na zona
verde, eles receberão um ponto
para um prêmio de grupo. Os
prêmios que têm a ver com
experiências compartilhadas
(passeios, refeições juntos,
filmes, desfrutar de uma
tarde de jogos de mesas), os
ajudam a valorizar o tempo e
os momentos compartilhados

Shutterstock.

e não apenas objetos (prêmios
como pirulitos, caramelos, maçãs).
Alternar entre esses dois tipos de
incentivos e não se limitar a apenas
um os ajudará a valorizar muitas
coisas. É meu desejo que você possa
desfrutar sábados de adoração com
seus alunos. Existem manhãs mais
tranquilas que outras. Há grupos
mais fáceis que outros, porém, Deus
tem belos sonhos para cada um
deles e para você. Obrigada por seu
ministério!

“Deus tem uma terna
consideração às
crianças. Quer que
alcancem vitórias cada
dia. Esforcemo-nos todos
por ajudá-las a serem
vencedoras”. (Ellen
White, Orientação da
Criança, p. 165).

PROPOSTA TRIMESTRAL

g

g

g

g

g

Realizar o Sábado da Criança e o
Dia do Aventureiro.
Participar no Impacto Esperança
com as crianças.
Realizar a Feira de Saúde com as
crianças.
Ter “Classes Bíblicas”.

g

g

g

Planejar a ECF Castelos e
Coroas.
Promover o Batismo da
Primavera.
Ter as reuniões pré-trimestrais.
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g

Planejar “Classes Bíblicas”.
Planejar o Sábado da Criança e o
Dia do Aventureiro.
Organizar o Impacto Esperança
com crianças.
Planejar uma Feira de Saúde
com as crianças.

JUNHO
T R I M E S T R E

g

MAIO
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ORGANIZANDO A CLASSE

Projetos missionários
Este trimestre, as ofertas são destinadas à
realização de 13 Centros de Influência em cada
um dos seguintes países: Belize, Costa Rica, Cuba,
Jamaica, Colômbia, Haiti, República Dominicana,
Venezuela, Porto Rico, Trinidad e Tobago, e três no
México. Esses Centros são utilizados para conectar
com as necessidades das pessoas e ajudá-las ou
prestar-lhes um serviço, tais como: a educação
como um estilo de vida, livrarias/salas de leitura,
restaurantes, conferências, instruções sobre o preparo
de alimentos saudáveis e outros para mostrar-lhes o
amor de Jesus.

Incentivo de ofertas

C H AV E
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Como um incentivo de ofertas, talvez vocês possam
desenhar, nos minutos prévios, casas para ir montando,
a cada sábado, uma cidade. Ou desenhar os móveis
necessários em um Centro de Influência para poder
prestar um serviço (cadeiras, escrivaninha, computador,
banheiros, cozinha, livros, cantinho de leitura, etc.),
e sábado a sábado após contar as ofertas, se o alvo foi
atingido, completar a imagem com uma figura. 		
Também se pode adicionar a cada sábado uma bandeira
simbolizando onde o Centro de Influência será aberto.
A estética dos lugares tem muita cor e é muito festiva.
As cenas ficarão lindas com uma explosão de cores e
detalhes.

Modelos terminados.

Bandeiras dos lugares onde os projetos missionários
(centros de influência), da esquerda para a direita:
Belize, México, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Colômbia,
Haiti, República Dominicana, Venezuela, Porto Rico,
Trinidad e Tobago.

Shutterstock.

As crianças terão que desenhar 13 figuras para recortar e em seguida armar os
cenários. As casas costumam ser muito coloridas.
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MOLDES E FOTOS: https://downloads.adventistas.

org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/
ministerio-del-nino-2do-trimestre-2021/

Shutterstock.

Também pode-se fazer uma guirlanda com as
bandeiras:

Cantinho missionário

2 0 2 1
D E
T R I M E S T R E
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Gisela Stecler.

Com um copo descartável e um prato (no qual se
faz um orifício do tamanho da boca do copo), podese fazer um chapéu mexicano típico, para recolher
as ofertas. Outra opção é um moedeiro ou uma bolsa
com belos bordados mexicanos. Você também pode
transformar uma lata em uma colorida arara coletora
de ofertas.

Gisela Stecler.

Coletor de ofertas

Os lugares aonde
vão as ofertas têm
uma cultura muito
alegre e colorida. Você
pode recriar uma cena
com trajes típicos e
natureza nativa. Os
alunos podem montar
seu bonequinho típico
(com tubos de papelão
de papel higiênico),
para utilizá-lo como
incentivo de presença
e pontualidade.
Cada sábado serão
acrescentados
detalhes: guitarra,
bigodes, flores, chapéu.
Pode servir como um
presente de fim de
trimestre.
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Uma bela maneira de trabalhar o autoconhecimento
é o mood traker (rastreador do estado de ânimo), que
serve para registrar estados emocionais como alegria,
medo, tristeza). Pesquise no Google, e você encontrará
belas ideias. Isso permite que você veja como as emoções
mudam ao longo da semana, do mês ou do trimestre.
Nós o adaptaremos ao estudo da nossa lição, verso para
memorizar ou uso dos talentos. Use uma cor para cada
aspecto e você verá quanto aprenderam neste trimestre.
De que outra forma você usaria essa estratégia?
Algumas ideias para incentivar o prazer pelos versículos
e pela memorização:
g Escrever o versículo sem espaços entre as palavras
e permitir que as crianças as separem com linhas.
g Escrever em cartazes algumas palavras-chave
do versículo e pedir às crianças para repetir o

Lições
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Gisela Stecler.

LIÇÃO 1: PERMANECER ACORDADOS.

A partir da primeira lição, podemos escolher cada
sábado um líder de nossa igreja ou uma família, e orar por
eles. Talvez você
possa perguntar
com antecedência
se essa família
ou líder tem
algum motivo
especial pelo qual orar ou descrevê-lo para que as crianças
o conheçam. Ao final da Escola
Sabatina, entregue um cartão
especial para a pessoa por quem
estamos intercedendo.
Além disso, você poderia
falar com algum líder sobre a
possibilidade de fazer estágios em
seu ministério (diaconato, anciãos,
ASA, som, recepção, etc.). Você pode
fazer uma lista com as datas, as
atividades e o responsável.
Informe-se pelo boletim
quem estava ajudando, para
dar destaque aos meaninos
e tornar isso público. Por
exemplo: “Os arranjos
florais ficaram a cargo de
Luísa Lopez, e a equipe de
Lara e Michele ficou a cargo
da Escola Sabatina dos Juvenis. Muito obrigada por deixar
nossa igreja tão linda!”
14

versículo inteiro usando
apenas as palavras-chave.
g Escrever as palavras do
versículo em tiras de papel,
misturá-las e deixar que as
crianças as coloquem em
ordem. Em seguida, repetir o
versículo.
g Procurar o versículo em
diferentes traduções bíblicas.
Elas dizem o mesmo? De
qual você gosta mais?
g Desenhar algo que represente
a aplicação do versículo em
sua vida.
g Escrever o versículo com suas
próprias palavras.

LIÇÃO 3: SUPRESA AO AMANHECER.

Que bela lição! E
quanto amor para receber,
agradecer e compartilhar!
Podemos desafiá-los
a preparar cenários
da tumba aberta com
potes ou com bolos de
chocolate. Na internet,
você pode encontrar mais muitos
modelos. Podemos fazer uma
exposição fora da igreja e depois
dar a pessoas ou amigos de quem
sentimos saudades e com quem
gostaríamos de compartilhar
novamente os sábados, ou contarlhes as novidades pela primeira
vez. Não pode faltar um cartãozinho fofo e nosso número
de telefone para manter contato.
LIÇÃO 8: VESTINDO A ARMADURA DE DEUS.

Um desfile de armaduras? Você pode propor que
eles façam armaduras com caixas de papelão em casa.
Vocês têm que explicar o que cada parte significa.
Quais prêmios os três melhores poderiam receber? Um
pequeno vídeo pode ser
feito, com a permissão dos
pais, e compartilhado no
Clube de Desbravadores ou
no Programa JA (seria uma
boa oportunidade para
integrá-los em outras áreas
da igreja).

Gisela Stecler.

Incentivo dos versos para memorizar

Lição
1

2

Eixo

Referências

História

COMUNIDADE: Devemos ser
amigos, cuidando, ajudando e
compartilhando as boas-novas da
vida de Jesus.

Mt 26:31-46; DTN, cap. 74.

Permanecendo acordados (os
discípulos dormem quando Jesus
mais precisa deles).

Verso para memorizar: Gl 6:2.
Lc 23:26-56; DTN, cap. 78

Apesar das circunstâncias (Jesus
consola outros na cruz).

Verso para memorizar: Zc 7:9.
3

Lc 24:1-12; DTN, cap. 80-82.

Surpresa ao amanhecer (Jesus
ressuscita).

Verso para memorizar: Lc 24:6-9.
4

5
6

Mt 28: 16-20; DTN, cap. 86.

ADORAÇÃO: Adoramos a Deus
com toda a nossa vida e sempre
podemos aprender a fazê-lo
melhor.

7

Necessito de

Verso para memorizar: Mt 28:19, 20.

Uma grande tarefa (a grande
comissão).

Jo 9; DTN, cap. 51.

Eu creio (Jesus cura um cego).

Verso para memorizar: João 9:35-38.
Mt 16:13-20; DTN, cap. 44.
Verso para memorizar: Fp 2:10, 11.

Quem sou eu? (Os discípulos
entendem que Jesus é Deus).

Mt 21:1-11; DTG, cap. 63.

A entrada triunfal de Jesus.

Verso para memorizar: Mt 21:9.
8

Ef 6:10-18; AA, cap. 48.

Vestindo a armadura de Deus.

Verso para memorizar: Ef. 6:13.
9
10

GRAÇA: A graça é um presente que
se o aceitamos nos dá muito mais
do que necessitamos.

11

Gn. 18:1-16, 21:1-7; PR, cap. 12.

Sara ri.

Verso para memorizar: Gn. 18:14.
1Sm 20:12-15, 2Sm. 9; PP, cap. 70
Verso para memorizar: Tg 1:17.

O descendente desconhecido (Davi
procura Mefibosete).

2 Rs 2:1-15; PR, cap. 17.

O manto herdado de Elias.

Verso para memorizar: At 1:8.
12

13

2 Rs 4:1-7.

GRAÇA EM AÇÃO: Descansar na
graça de Deus que nos busca,
nos perdoa e promete vida plena
mediante o serviço e a adoração.

Verso para memorizar: Fp 4:19.

Azeite ilimitado (a viúva paga sua
dívida com azeite).

Dn 9:1-19, Jr 25:11, 29:10-14; PR, cap. 42.

Não fique triste!

Verso para memorizar: Hb 4:16.

Moldes

2

3

4

5

6
7

8

Pude praticar o que aprendi

Completei as atividades

Compartilhei com alguém o que aprendi

Realizei os desafios.

9

10

11
12

Memorizei o versículo
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Ao estudar a lição...

15

IDEIAS DO BAÚ
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Detetive de sapatos +
projeto missionário
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E

ste trimestre, enfatizaremos a
Missão. Propomos organizar
uma dinâmica para mostrar a
importância de cultivar um espírito
missionário. Tente fazê-los pensar na
importância de conhecer a Bíblia e
contar o que sabemos sobre Deus.
DINÂMICA: Os alunos tiram os
sapatos e levam a um canto, onde se
misturam. Em seguida, as crianças
se organizam em duplas e descrevem
por turnos como são seus sapatos
para que o outro os procure. Eles
só podem fazer perguntas que
respondam com SIM ou NÃO (por
exemplo: “É preto?” “Tem cadarço?”).
Após localizar os pares de cada um,
temos a oportunidade de conversar
(se o grupo for muito grande,
lembre-se do tempo que resta para a
reflexão). “Foi fácil?” “Que perguntas
foram mais eficazes?” “É fácil buscar
o que não conheço?”
Buscar algo que não conhecemos
pode ser frustrante. Se eu não
conheço a Bíblia, não poderei
transmitir o amor de Deus. Muitos
que precisam de esperança,
amor verdadeiro e confiança não
encontram respostas porque não
sabem onde buscá-las. É importante
conhecer a Deus? Precisamos contar
o que sabemos sobre o amor de Deus?
O que podemos fazer para
compartilhar o amor de Deus? Aqui
estão algumas sugestões práticas.
16

Primeiro, ajude seus alunos a
conhecer o amor de Deus. O Espírito
Santo transformará seus corações, e
então eles sentirão a necessidade de
compartilhar a mensagem.
g

ORGANIZAR UM GRUPO DE
ESTUDO BÍBLICO: Reunir-se

durante a semana ou no sábado
à tarde, (ou fazer isso online) e
estudar um tema da Bíblia que
chame a atenção deles. Você
pode pedir que eles expressem
suas perguntas em um papel ou
que perguntem a seus amigos
que temas os perturbam (como
a morte ou as drogas). Então,
eles podem respondê-las com a
ajuda do pastor ou dos líderes.
g

FORTALECER A ORAÇÃO
INTERCESSORA, ORGANIZAR
LISTAS DE ORAÇÃO. Lembre-

se dos cinco amigos pelos quais
cada um está orando.
g

DAR OPÇÕES PARA QUE OS
JUVENIS DECIDAM EM QUE
ÁREA COLABORAR:

Recolher roupa ou alimentos;
averiguar quem precisa deles.
g Preparar cartõezinhos (com um
texto bíblico e um convite para
conhecer o amor de Deus),
para adicionar às embalagens
de roupa e alimentos.
g Conseguir doações para
cozinhar pães e para doar
com uma linda mensagem do
amor de Deus.
g

Realizar um treino esportivo
em algum lugar público.
Comece e termine com uma
curta meditação. Em seguida,
convide-os para uma reunião
na igreja.
Certamente, nossos alunos terão
ideias melhores. Só temos que ajudá-los
a se organizar, ver o potencial que eles
têm e o sonho que Deus tem para eles.
“[…] Pais e professores devem
manifestar o mais terno interesse
e simpatia pelos que não creem na
verdade. Não devem nunca, por
palavras ou obras, ferir uma alma
comprada pelo sangue de Cristo. Se
os mais velhos se mostram frios e
severos, as crianças manifestarão o
mesmo espírito e seu caráter não será
moldado segundo o modelo divino.
É preciso educar pacientemente as
crianças e os jovens a reconhecerem
que Deus quer que sejam missionários,
que não devem ser egoístas,
mesquinhos e hipócritas, mas amplos
nas ideias e simpatias. Se todos
trabalharem em amor, manifestando
cortesia cristã, serão ganhadores
de almas e apresentarão ao Mestre
preciosos molhos” (Conselhos sobre a
Escola Sabatina, p. 85).
g

