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3Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

“A influência 
que emana da 
Escola Sabatina 
deve melhorar 
e engrandecer 
a igreja” 

(EGW, Conselhos 
sobre a Escola 
Sabatina, p. 9). 

O PODER DA INFLUÊNCIA 
DE UMA ESCOLA 
SABATINA VIVA

Mensagem

“

Estes dois objetivos são reflexo do crescimento 
pessoal de cada membro: 

1. A igreja melhora quando eu melhoro minha 
comunhão com Deus e as pessoas.  

2. A igreja cresce quando eu me envolvo dire-
tamente na missão.  

No livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 83, 
Ellen G. White apresenta o meio para que esta in-
fluência seja efetiva:  

O grande trabalho de abrir a Bíblia de casa em 
casa, dando estudos bíblicos, proporciona maior 
importância à obra da Escola Sabatina e torna 
evidente que os professores devem ser homens e 
mulheres consagrados, que compreendam as Es-
crituras e saibam repartir as palavras de verdade. A 
ideia de dar estudos bíblicos é de origem celestial. 

O meio de fazer a igreja crescer, revelado por Deus, 
é através do envolvimento com estudos bíblicos 
compartilhando o conhecimento e o poder trans-
formador de Jesus por meio de Sua Palavra.  

”
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“

Pr. Herbert Boger Júnior
Diretor do Departamento de 

Escola Sabatina – DSA 

Estudar a lição da Escola Sabatina diariamente é beber da fonte 
inesgotável de água viva, que é Jesus. Compartilhar dessa água é 
algo natural em todos que são saciados por Ele. 

É lei do Céu que, à medida que recebemos, devemos também dar. O 
cristão deve ser um benefício aos outros; assim ele mesmo se bene-
ficia. ‘O que regar também será regado’. Provérbios 11:25. Isto não 
é mera promessa. É lei de administração divina, lei pela qual deseja 
Ele que as torrentes da beneficência sejam, quais águas do grande 
abismo, conservadas em constante circulação, refluindo perpetua-
mente para sua origem. No cumprimento desta lei está o poder das 
missões cristãs (EGW, Nos Lugares Celestiais, p. 244). 

Compromiso “Eu Vou” 

“Eu Vou”                fazer assinatura e estudar
a lição da Escola Sabatina

“Eu Vou”               na Escola Sabatina e PG 

“Eu Vou”                 dar estudos bíblicos 
semanalmente

”
 Para multiplicar essa viva influência de 

melhora e crescimento da igreja, é preciso 

assumir um compromisso pessoal. 
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O PROFESSOR É A CHAVE PARA UMA 
ESCOLA SABATINA MISSIONÁRIA:

1 a. O professor deve envolver o maior 
número de pessoas na missão. 

b. O professor deve organizar sua unidade 
em duplas missionárias. 

c. O professor deve envolver sua unidade 
em eventos evangelísticos, como o 
evangelismo de Semana Santa. 

 

a. Estabeleça metas para a unidade e lute 
para alcançá-las. 

b. Treine os membros para cumprir melhor 
a missão. 

c. Motive os membros permanentemente 
em pelo menos três tarefas: 

• Orar por pessoas que não frequentam 
a igreja. 

• Convidar pessoas para frequentar a 
igreja ou uma classe bíblica. 

• Dar estudos bíblicos. 

 

a. Conheça e ame as ovelhas. 

b. Alimente as ovelhas para que não lhes 
falte alimento espiritual. 

c. Cuide das ovelhas. 

d. Guie as ovelhas. 

e. Multiplique as ovelhas. 

O professor 
da Escola 
Sabatina, um 
mobilizador:

2 O professor 
da Escola 
Sabatina, um 
motivador:

3 O professor 
da Escola 
Sabatina,  
um pastor: 
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4 O professor 
da Escola 
Sabatina, um 
exemplo:

a. Chega cedo. 

b. Lê a Bíblia e a lição todos os dias. 

c. Dá estudos bíblicos. 

DATAS ESPECIAIS DO TRIMESTRE 
PARA SEREM PROMOVIDAS: 

COMPARTILHE NOSSAS 
REDES SOCIAIS: 

Facebook oficial da Escola 
Sabatina: Escola Sabatina 
Oficial, 

Instagram: 
@escolasabatinadsa. 

Em nossas redes sociais, você 
encontrará as ferramentas ne-
cessárias para o bom andamento 
de sua Escola Sabatina. 

Youtube: 
Escola Sabatina Oficial. 

Vamos nos unir à campanha 
mundial do estudo diário da 
lição da Escola Sabatina, 
colocando:

hashtag #LESAdv nas 
postagens de Twitter, 
Facebook e Instagram.  

Data Atividade Responsável 

03/04/21 Encerramento do Evangelismo 
de Semana Santa 

Ministério Pessoal/
Escola Sabatina 

01/05/21 Impacto Esperança – 
Dia do Batismo Mundial 

Escola Sabatina/Ministério 
Pessoal 

15/05/21 Sábado da Criança e do 
Aventureiro  

Ministério da Criança 
e Clube de Aventureiros 

05/06/21 Sábado Missionário da Mulher Ministério da Mulher 

19/06/21 Dia do Ancião  Escola Sabatina 

#
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Compromisso “Eu Vou” 

————————————
ASSINATURA

“Eu Vou”                fazer assinatura e estudar
a lição da Escola Sabatina

“Eu Vou”               na Escola Sabatina e PG 

“Eu Vou”                 dar estudos bíblicos 
semanalmente

Promova, divulgue e faça em sua igreja! 

3 DE ABRIL
DIA DO COMPROMISSO

IDEIAS SUGERIDAS PARA O DIA DO AMIGO - 3 DE ABRIL

Planeje os detalhes do pro-
grama com antecedência, defina 
as responsabilidades a serem 
coordenadas. 

Responsabilidades:

a. Música 
b. Decoração 
c. Convites 
d. Almoço para convidados  
e. Presentes 
f. Programa

O convite para o sábado 
deve ser estendido para a 
semana em que teremos o evan-
gelismo da Semana Santa. 

No horário da lição, pode 
haver duas alternativas: 

a. Uma classe especial para 
os convidados; 

b. Os professores devem 
adaptar o tema da lição 
para os convidados.

1 2

3
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Você pode encontrar um tutorial sobre como usar 
o aplicativo em nossa página da Escola Sabatina: 

https://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/

O novo cartão de assistência digital será uma 
ferramenta para medir o crescimento de comunhão, 
relacionamento e missão.

Sobre o almoço para os 
convidados, as alternativas são: 

a. Cada pessoa que convida 
pode levar os convidados 
para casa; 

b. Cada Unidade de Ação 
organiza seu próprio 
almoço; 

c. Cada igreja pode orga-
nizar um almoço para 
todos.

4

ALGUMAS DICAS SOBRE O APLICATIVO:

Passos para usar o aplicativo 7me para os apontamentos:
1. A secretaria da igreja registra o diretor como oficial da ES no ACMS. 
2. Como oficial com seu usuário do 7me , o diretor acessa o ACMS. 
3. O diretor cria as classes da ES, registra os alunos e professores. 
4. Imediatamente após o registro, os professores já poderão fazer os apon-

tamentos pelo 7me. 
5. Os membros e interessados poderão se registrar em uma classe pelo 7me.

Um presente 
pode ser prepa-
rado para cada 
convidado. 

5
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União Data 

UNeB – ULB 15/08/2021 

UCOB – USeB 22/08/2021 

UNB – UNoB 29/08/2021 

UCB 03/10/2021 

USB 03/10/2021 

Tome nota das 
datas do Projeto 
Maná para as 
uniões brasileiras: 

PROJETO MANÁ 2021

PROJETO MANÁ 

“MANÁ, CADA DIA, CADA UM, 

CADA MANHÃ, ALIMENTO PARA A VIDA”.

1. Nomeie uma pessoa de sua equipe para se 
responsabilizar pelo projeto em sua igreja e 
promover, enfatizar, colocar no informativo da 
igreja, afixar o cartaz, trabalhar com os pro-
fessores de crianças, adultos e jovens, fazer a 
poupança para o projeto e preparar os mate-
riais promocionais.  

2. No cartão de chamada, existe uma meta a se 
cumprir: a assinatura da lição pela totalidade 
dos membros. Faça dessa meta um desafio a 
ser alcançado. 

3. Premiar a unidade campeã nas assinaturas 
deste ano. 

Dicas para 
tornar o 
Projeto Maná 
bem sucedido 
em sua igreja: 



A ESCOLA 
SABATINA 

APRESENTA:

Sugestões de 
Programas para 

Diretores

2021JUNMAIABR
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1. Hoje nosso programa deve ser mais curto por causa 
dos batismos da Semana Santa. 

2. Hoje também é dia do amigo. Prepare todo o am-
biente com antecedência. 

3. Neste sábado, deve-se separar um momento para 
convidar os alunos a assinar o compromisso com 
o estudo diário (o formulário está na contracapa da 
Lição da Escola Sabatina). 

4. O Termômetro da Escola Sabatina deve ser apresen-
tado hoje, ou seja, um resumo dos índices de cres-
cimento ou diminuição dos números relacionados 
com a comunhão, o relacionamento e a missão.

3 de abril de 2021

O que 
aconteceu?

01
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

A curiosidade irreverente é uma ar-
madilha diabólica que tenta penetrar 
verdades que Deus nunca teve a in-
tenção de investigar (ver Dt 29:29). 
“Mas quando Deus disse a seu Filho: 
'Façamos o homem à nossa imagem' 
[Gn 1:26], Satanás estava com ciúme 
de Jesus. Queria ser consultado sobre 
a formação do homem e, por não ser 
consultado, encheu-se de inveja, ciúme 
e ódio” (EGW, Primeiros Escritos, p. 145).

“Também disse Deus: 
Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa 

semelhança [...]. Criou 
Deus, pois, o homem à sua 

imagem, à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher os 

criou” (Gn 1:26, 27). 

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 7, Sejas Louvado 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Deus criou a humanidade 
à Sua imagem para que 
pudesse existir uma relação 
profunda entre Ele e nós. O 
desprezo de Adão e Eva pela 
vontade de Deus destruiu esse 
relacionamento. No entanto, 
Deus tinha um plano de 
contingência: a restauração do 
relacionamento quebrado por 
meio de Seu Filho, Jesus.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 
Apresentação do 
Termômetro da 
Escola Sabatina (5’) 

Secretário(a) 
da Escola 
Sabatina 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 278, Tal Qual Estou  

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 
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1. Hoje também começa o segundo movimento mis-
sionário mais importante do calendário da igreja: o 
preparo para o Evangelismo da Primavera com os 
estudos bíblicos e as classes bíblicas com os amigos 
que vieram no Evangelismo da Semana Santa.  

2. Planeje junto com o diretor missionário a organi-
zação e a execução do projeto Impacto Esperança, 
que este ano será no dia 1º de maio, sábado. Todas 
as unidades de ação devem participar ativamente e 
de maneira organizada. 

3. Uma das atividades mais importantes da Escola Sa-
batina é a classe dos professores. O dia e o horário 
dependerão do consenso entre os professores. 

4. A organização mínima da igreja consiste nas 
duplas missionárias. Elas devem ser organizadas e 
registradas em cada unidade de ação.

10 de abril de 2021 

Os princípios 
fundamentais da aliança

02
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

O verdadeiro significado da graça é manifes-
tado no conceito de aliança. A palavra he-
braica berith, que significa aliança, também 
enfatiza a iniciativa de Deus de salvar a 
humanidade. Portanto, uma aliança é um 
acordo constitucional divino, dado aos seres 
humanos, para que sirvam apenas a Yahweh. 
Pela aliança da graça, Cristo se oferece para 
ter uma relação especial com a humanidade. 
Ele promete ser nosso Deus da aliança e 
nosso Emancipador redentor (ver Mt 1:21).

“Agora, pois, se 
diligentemente ouvirdes 

a minha voz e guardardes 
a minha aliança, então, 

sereis a minha propriedade 
peculiar dentre todos os 

povos; porque toda a terra 
é minha” (Êx 19:5). 

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 274, Firme nas Promessas 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Deus originalmente entrou em 
um relacionamento de amor 
com os pais da humanidade, 
Adão e Eva. Deus agora 
procura restabelecer essa 
relação de amor conosco por 
meio de uma nova aliança: 
uma aliança que representa 
uma relação de compromisso 
entre Deus e a humanidade, 
centrada no plano da salvação.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária (5’)  Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 536, Por um Pecador Qual Eu 

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 
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1. Juntamente com os professores da Escola Saba-
tina, ore e organize a visita dos alunos. 

2. O Termômetro da Escola Sabatina é um instru-
mento para medir a temperatura do coração da 
igreja. É por isso que ele deve ser apresentado todo 
primeiro sábado do mês. 

3. Você pode encontrar essa ferramenta em nosso 
site da Escola Sabatina: 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ 

4. Lembre-se de que o coração da igreja é a classe 
dos professores. Veja com os professores o melhor 
dia e horário.

17 de abril de 2021

Para todas as 
gerações 

03
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

merecido a sentença de morte pelos 
seus crimes, um Criador misericordioso 
ainda lhe poupou a vida, e concedeu-lhe 
oportunidade para o arrependimento. 
Mas Caim viveu apenas para endurecer 
o coração, para incentivar a rebelião 
contra a autoridade divina, e tornar-se 
o chefe de uma linhagem de pecadores 
ousados e perdidos. Esse único após-
tata, dirigido por Satanás, tornou-se o 
tentador para outros; e seu exemplo 
e influência exerceram uma força 
desmoralizadora, até que a Terra se 
corrompeu e se encheu de violência a 
ponto de reclamar a sua destruição” 
(EGW, Patriarcas e Profetas, p. 64). 

Observe as seguintes citações, tendo 
em mente o pecado de Caim: “Os 
pecados são como círculos na água 
quando uma pedra é atirada: um 
gera outro. Com a raiva no coração 
de Caim, o assassinou por trás” (P. 
Henry, em F. S. Mead, 12,000 Religious 
Quotations, p. 407). “O pecado é um 
estado de espírito, não um ato externo” 
(Ibid., p. 409). “Apesar de Caim haver 

“Porém Noé achou graça 
diante de Senhor” (Gn 6:8). 

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 287, Minha Entrega 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Noé respondeu à aliança 
de Deus entregando sua vida 
e abrindo seu coração ao 
amor de Deus. A arca era um 
símbolo do compromisso de 
Noé em apoiar a aliança que 
ele havia aceitado, e Deus o 
recompensou salvando sua 
família do julgamento final 
do mundo em seu tempo –   
o Dilúvio.   

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária (5’)  Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 268, Suas Promessas   

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 
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1. No próximo sábado, 1º de maio, o Termômetro da 
Escola Sabatina deve ser apresentado. De antemão, 
faça arranjos para exibir as estatísticas do mês. 

2. Uma das atividades mais importantes do calendário 
da Escola Sabatina é o Projeto Maná. Com a lide-
rança do departamento infantil, coordene as estraté-
gias e ações a serem realizadas. 

3. Organize um programa de oração pelo projeto “Im-
pacto Esperança”, que deve ocorrer no sábado 1º de 
maio em toda a América do Sul. 

4. Juntamente com o diretor de Ministério Pessoal, 
faça todos os ajustes necessários para o sucesso 
na distribuição massiva de livros. 

24 de abril de 2021

Uma aliança 
eterna  

04
Sugestões 
para (a)
diretor(a): 

Em Gênesis 15:7, Deus dá a Abraão 
uma identificação de si mesmo como 
Yahweh, o Deus pessoal. Como Abraão 
poderia pensar que o controle de sua 
vida não era assunto de Deus, quando 
Deus Se apresentou como o Deus pes-
soal de Abraão? 

“Estabelecerei a minha 
aliança entre mim e ti e 
a tua descendência no 

decurso das suas gerações, 
aliança perpétua, para 
ser o teu Deus e da tua 

descendência” (Gn 17:7).

Verso para 
memorizar



20 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 95, Cristo é Tudo Para Mim 

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Tal como aconteceu com Noé, 
Deus chamou Abraão para 
um relacionamento de aliança 
especial que tinha muitos dos 
mesmos parâmetros da aliança 
de Deus com Noé. No entanto, 
por meio da aliança com Abraão, 
Deus estabeleceu o fundamento 
para a aliança de salvação com 
toda a humanidade; pelo menos, 
com toda a humanidade que 
aceitar ser salva.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária (5’)  Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 136, Cristo Não Tarda a 
Voltar   

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 
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1. Hoje, em toda América do Sul, será realizado o pro-
jeto missionário “Impacto Esperança”, e, por esse 
motivo, o tempo da Escola Sabatina será reduzido. 

2. Todas as unidades devem ser organizadas para 
esse fim. 

3.  Hoje deve ser apresentado o Termômetro da 
Escola Sabatina. Profira algumas palavras, ao final 
da apresentação, encorajando líderes e membros a 
crescer nos desafios de comunhão, relacionamento 
e missão.  

4.  Avalie com a(o) secretária(o) o Termômetro da 
Escola Sabatina e comunique aos professores os 
desafios que ainda precisam ser melhorados.

1º de maio de 2021 

Filhos da 
promessa 

05
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Quando Yahweh anunciou que Ele era o 
escudo de Abrão (Gn 15:1), isso signifi-
cava que Ele seria o protetor de Abrão. O 
termo escudo referia-se à garantia de pro-
teção de Yahweh para Abrão. Apesar da 
ideia de Abrão de que Eliezer se tornaria 
o filho de sua herança, um filho especial 
surgiria do ventre de Sarai. Este filho pro-
duziria uma linhagem abraâmica e seria 
tão inumerável quanto “as estrelas”.

“E eis que estou 
convosco todos os dias 
até a consumação do 

século” (Mt 28:20). 

Verso para 
memorizar



22 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 138, A Manhã de Luz  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

As alianças de Deus são 
atemporais. Embora Noé, 
Abraão, Moisés e outros 
já tenham morrido, o 
cumprimento das promessas 
de Deus ainda continua. Ele 
ainda nos dá Sua promessa de 
salvação se decidirmos abrir 
nosso coração a Ele.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  Organizando a entrega do livro 
missionário 

9h26 Oração (2’) Diminuir o tempo para dar 
espaço ao Impacto Esperança 

9h28 Recapitulação da lição (20’) 

9h48 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

9h56 Termômetro da 
Escola Sabatina (5’)  Secretário(a)  

10h01 Promoção 
missionária (5´)  Diretor(a) MP Informar à igreja os passos e a 

dinâmica da entrega dos livros  

10h06 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 207, Vida em Olhar   

10h09 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 40 minutos

Encerramento: 14 minutos 



23Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1.  Apresentar antecipadamente o plano de poupança 
do Projeto Maná. Veja as sugestões do Auxiliar. No 
dia 5 de junho, o vídeo oficial do Projeto Maná deve 
ser apresentado no culto. No mesmo dia, os formu-
lários para a assinatura devem ser enviados. 

2.  15 de maio é o sábado da Criança e dos Aventu-
reiros. Coordenar a participação de ambas as áreas 
no programa da Escola Sabatina. 

3.  No próximo sábado os aventureiros devem ser 
convidados a liderar o programa da Escola Saba-
tina. Sempre que um departamento é convidado 
a conduzir o programa da Escola Sabatina, é im-
portante que você respeite os principais horários e 
atividades. Também é importante que o diretor siga 
de perto o programa. A ideia é ter a cara do depar-
tamento que você está apresentando, mas sem sair 
do esquema do programa.

8 de maio de 2021

A descendência 
de Abraão

06
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Em Deuteronômio 28, bem como nos livros 
de Isaías, Jeremias, Sofonias e vários pro-
fetas menores, promessas de aliança foram 
feitas a Israel com base em sua lealdade a 
Yahweh. No entanto, a morte de Jesus, o 
Messias, o Príncipe, predita em Daniel 9:25-
29, acabou levando à disseminação da nova 
aliança para judeus e gentios. Agora, pela 
fé em Jesus, qualquer um poderia reivin-
dicar as promessas da aliança como suas. 
Embora muitos em Israel fossem infiéis a 
Deus, Ele permaneceu fiel ao Seu povo.

“Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação 

santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus, a fim de 
proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou 

das trevas para a sua 
maravilhosa luz” (1Pe 2:9). 

Verso para 
memorizar



24 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 18, Santo! Santo! Santo!  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Embora Israel fosse a nação 
escolhida por Deus e tivesse 
herdado a aliança de seus 
ancestrais, ela não exibia a 
mesma força de convicção 
que seus predecessores 
frequentemente exibiam. 
Consequentemente, muitos em 
Israel cometeram os mesmos 
erros de seus antepassados, 
desprezando a importância da 
aliança de Deus em suas próprias 
vidas. Novamente Deus precisou 
peneirar o remanescente de seus 
filhos pecadores.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária (5’) Secretário(a)  

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 167, Vem a Cristo   

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



25Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1. Lembre-se de que um maior número de igrejas 
surgiu por uma iniciativa das filiais da Escola Saba-
tina. Portanto, sempre motive as unidades a adotar 
bairros ou territórios sem presença adventista, 
apoiando o projeto distrital. Para chegarmos a 
30.000 igrejas na DSA até 2023, cada distrito deve 
plantar uma igreja até lá. Promova esse desafio. 

2. O programa de hoje deve ser dirigido pelas crianças 
e pelos aventureiros da igreja. 

15 de maio de 2021

Aliança no Sinai
07

Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

filhote cai e bate as asas cerca de 
trezentos metros. 

 “Enquanto isso, a águia circula 
ao redor e abaixo dele, segura o 
filhote com suas asas e o levanta 
no ar novamente. Em seguida, ela o 
solta novamente e ela desce cada 
vez mais, às vezes cerca de trinta 
metros acima do solo. 

 “De novo a grande águia segura o 
pequeno nas costas e eles sobem 
mais um quilômetro. Aos poucos, 
o filhote aprenderá a voar. A águia 
sabe quando ele está cansado; ela 
o coloca no ninho, tira o próximo e 
recomeça” (P. L. Tan, Encyclopedia of 
15,000 Illustrations, p. 3.050, 3.051).

“Quando uma águia quer ensinar 
seus filhotes a voar [...] ela empurra 
um deles para fora do ninho com 
o bico. O filhote começa a cair, e a 
grande águia voa abaixo, abre suas 
asas, pega o pequenino nas costas e 
sobe um quilômetro no ar. 

 “Quando você mal consegue 
distinguir a águia como um ponto 
no céu, ela vira para o lado e o 

“Tendes visto o que fiz aos 
egípcios, como vos levei 
sobre asas de águia e vos 
cheguei a mim” (Êx 19:4). 

Verso para 
memorizar



26 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 90, A Voz de Jesus  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Depois de viver entre os 
egípcios, cuja religião ensinava 
que a salvação era comprada 
pelas obras de mãos humanas, 
Israel perdeu de vista quem Deus 
realmente era. Eles acreditavam 
que a obediência a Deus era sua 
salvação e que a redenção vinha 
de seus próprios méritos, não 
de seu relacionamento pessoal 
com Deus.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária (5’) Secretário(a)  

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 190, Seu Maravilhoso Olhar   

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



27Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1. Apresente um testemunho de algum irmão que está 
dando estudos bíblicos. 

2. Fortaleça a integração das Unidades de Ação com 
os Pequenos Grupos “no templo e nas casas”.

22 de maio de 2021 

A lei da aliança
08

Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Abimeleque, um rei filisteu, se referiu 
à Sua nação como “povo justo”. 

Yahweh sempre esteve em contato 
com povos não hebreus e escolheu 
fazer dos "pagãos" Seus represen-
tantes e agentes, até mesmo sacer-
dotes, de acordo com Sua vontade. [...] 

Yahweh usou Jetro, que já conhecia 
o nome de Yahweh antes de Moisés, 
e de fato o ajudou a entendê-Lo, para 
facilitar Seus planos e propósitos 
para a humanidade. [...] Aqui temos 
um povo afro-asiático supostamente 
pagão, que preserva essa inteligência 
vital antes do aparecimento dos 
hebreus!” (C. E. Bradford, Sabbath 
Roots: The African Connection, p. 36). 

 Existem exemplos de Yahweh 
alcançando outras nações antes de 
escolher Israel com base em passa-
gens anteriores como Gênesis 20:3-6 
e 21:32. Não é surpreendente desco-
brir, em resposta a Yahweh, que o rei 

“Saberás, pois, que o Senhor, 
teu Deus, é Deus, o Deus fiel, 

que guarda a aliança e a 
misericórdia até mil gerações 

aos que o amam e cumprem os 
seus mandamentos” (Dt 7:9). 

Verso para 
memorizar



28 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 103, Nome Precioso  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

A aliança que Deus fez com 
Israel no Sinai tinha o objetivo 
de ser um exemplo da graça 
de Deus para todos que 
entravam em contato com 
Seu povo. A aliança definiu 
o relacionamento de Israel 
com Deus. Também ofereceu 
parâmetros dentro dos quais 
Israel poderia trabalhar e 
viver para melhor espalhar a 
mensagem de Deus.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 
Apresentação do 
Termômetro da 
Escola Sabatina (5’) 

Secretário(a) 
da Escola 
Sabatina 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 230, Sou Feliz com Jesus 

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



29Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1. Não esqueça que no próximo sábado, dia 5 de junho, 
deverá ser apresentado o Termômetro da Escola 
Sabatina. Esse deve ser um momento de reflexão. 

2. É importante ter em cada igreja um coordenador do 
Projeto Maná, que deve ser uma pessoa consagrada, 
responsável e dedicada a esse nobre trabalho. 

3. Faça uma reunião mensal de coordenação com 
sua equipe para alinhar e coordenar os próximos 
programas.

29 de maio de 2021 

O sinal da 
aliança 

09
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

O sábado só pode ser entendido se 
considerarmos sua gênese. O termo 
descanso, em Gênesis 2:3, deriva do 
verbo hebraico shabath (descansar, 
celebrar, cessar, desistir do trabalho, 
acabar com, completar, guardar o 
sábado, observar). Curiosamente, esse 
verbo está relacionado à observância 
do shabat semanal (sábado, o dia de 
sábado). Leia Levítico 25:2.

“Pelo que os filhos de 
Israel guardarão o 

sábado, celebrando-o 
por aliança perpétua 
nas suas gerações” 

(Êx 31:16). 

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 531, Do Santo Sábado És 
Senhor  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

O sábado é mais do que 
apenas uma fatia do 
tempo; é a promessa de 
um relacionamento rico e 
significativo com Deus. É 
um dia no qual colocamos 
tudo de lado em nossa vida, 
exceto Deus, e reservamos um 
tempo para fortalecer nosso 
relacionamento com Ele.

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária  (5’) Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 527, Sábado do Meu Senhor   

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



31Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1.  De um a dez, que nota você daria para sua 
Escola Sabatina? Compartilhe sua visão com os 
professores.  

2. Entreviste um professor com bom desempenho em 
um dos desafios. 

3. Hoje é o lançamento oficial do Projeto Maná na 
América do Sul. Ore, organize e desafie sua igreja a 
enfrentar esse grande projeto. Nosso objetivo é que 
cada membro tenha sua Lição da Escola Sabatina.

5 de junho de 2021

A nova 
aliança    

10
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Na verdade, não havia nada de errado 
com a antiga aliança; esta falhou 
porque o antigo Israel violou repetida-
mente suas condições. Infelizmente, 
uma forma dura e insensível de ado-
ração chamada ritualismo bloqueou o 
coração de Israel. O problema estava 
sempre do lado humano, não de Deus. 
Sempre foi e continua sendo hoje.

“Eis aí vêm dias, diz 
o Senhor, em que 

firmarei nova aliança 
com a casa de Israel 

e com a casa de Judá” 
(Jr 31:31).

Verso para 
memorizar



32 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 287, Minha Entrega  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

A premissa original da “aliança” 
não mudou com o tempo. No 
entanto, cada vez que um pacto 
foi oferecido, a humanidade, 
com sua natureza caída e 
pecaminosa, violou o contrato. 
Mas Deus não desistiu de nós; 
ainda nos oferece salvação se 
decidirmos aceitá-la.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária  (5’) Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 525, Obedecer é Melhor 

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



33Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1. Organize a reunião mensal com a equipe para 
coordenar a programação e avaliar o progresso da 
Escola Sabatina. 

2. O dia 26 de junho será o décimo terceiro sábado. 
De antemão, coordene com as divisões das 
crianças e dos adolescentes a apresentação do 
que foi aprendido nesse trimestre. Pode ser por 
meio de músicas ou alguma encenação. 

3. Não se esqueça de que a classe dos professores é 
o coração da Escola Sabatina. Se bem conduzida, a 
Escola Sabatina se torna forte. Pense nisso. 

4. O próximo sábado, 19 de junho, é o Dia do Ancião. 
Prepare uma homenagem.

12 de junho de 2021

O santuário da 
nova aliança   

11
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Por meio do sistema do santuário, o novo 
relacionamento de Israel com Yahweh era uma 
demonstração de como o Calvário se tornaria 
uma almofada carmesim de graça que se 
oporia à furtiva intrusão do pecado humano. 
Esse novo relacionamento se concentraria em 
rituais cerimoniais respingados de sangue, 
que se tornaram o portal redentor por meio do 
qual o “eu” poderia ser arrancado de seu trono 
e crucificado. Esse é o plano da salvação.

“Por isso, Cristo é o 
mediador de uma nova 

aliança, para que os 
chamados recebam 

a prometida herança 
eterna” (Hb 9:15, NVI).

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 540, A Revelação da Cruz  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

O santuário terrestre simboliza 
a obra de salvação que ainda 
está em andamento. Cristo 
ocupa o papel de nosso Sumo 
Sacerdote, mediando diante de 
Deus no Lugar Santíssimo. Sua 
pureza é digna diante de Deus, 
ao invés de nossa natureza 
pecaminosa indigna.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária  (5’) Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 121, Divino Pastor 

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 



35Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

1. O Dia do Ancião da igreja é comemorado hoje. 
Planeje dar alguma lembrança de gratidão a esses 
homens dedicados à obra de Deus. 

2. O próximo sábado, 26 de junho, é o décimo terceiro 
sábado. Algumas divisões infantis e dos adoles-
centes podem apresentar uma música que apren-
deram, alguns versículos de memória ou outra 
habilidade. Organize antecipadamente com o coor-
denador das divisões infantis e dos adolescentes, 
sempre considerando o tempo.  

3. Por outro lado, o tempo para a unidade no próximo 
sábado também será menor. Veja bem o horário do 
programa.

19 de junho de 2021

Fé da 
aliança 

12
Sugestões 
para (a) 
diretor(a): 

Antes que a nova aliança pudesse 
ser ratificada, sangue teve que ser 
derramado. Portanto, como havia sido 
registrado e predito nos arquivos das 
profecias messiânicas, aquele sangue 
vivificante, que fluiu do Calvário, va-
lidou a nova aliança.

“E é evidente que, 
pela lei, ninguém é 

justificado diante de 
Deus, porque o justo 

viverá pela fé” (Gl 3:11).

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) Nº 272, Olha com Fé Para Cima  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

Independentemente do que 
fazemos, nossa natureza humana 
é pecaminosa e indigna em 
comparação com a pureza da 
justiça de Deus. Ao aceitar a 
morte substitutiva de Cristo em 
nosso favor por meio do pacto, 
podemos ser dignos aos olhos de 
Deus. E, não importa quanto Deus 
nos purifique, nos mude, nos 
molde para refletir Sua imagem, 
devemos sempre ter Jesus como 
nosso substituto perfeito. Esta 
é a essência do evangelho e 
nossa grande esperança, nossa 
esperança da aliança.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h21 Plano missionário (5’)  

9h26 Oração (2’) 

9h28 Recapitulação da lição (35’) 

10h03 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (8’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h11 Promoção 
missionária  (5’) Secretário(a) 

10h16 Hino (3’) Secretário(a)  Nº 98, Por Que me Amou 
Assim? 

10h19 Oração (1’) 

Total: 80 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 55 minutos

Encerramento: 8 minutos 
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1.  Hoje é o décimo terceiro sábado. O tempo de cada 
parte será diminuído em função das apresentações 
das divisões infantis e dos adolescentes.  

2.  Realize uma reunião com sua equipe para avaliar as 
metas do trimestre. 

3.  No próximo sábado, deve ser apresentado o Ter-
mômetro da Escola Sabatina. Lembre-se de que o 
progresso dos índices é nosso grande desafio.

26 de junho de 2021    

A vida na 
nova aliança

13
Sugestões 
para (a) 
diretor:

O pintor Willem de Kooning, que morava em 
Nova York, passou um tempo na zona rural 
da Carolina do Norte, e uma noite ele e sua 
esposa saíram de uma festa. O céu estava 
claro; as estrelas brilhavam. Foi um espetá-
culo nunca visto na cidade, onde o reflexo 
das luzes apagava as estrelas e apenas 
uma parte do céu era visível pela janela de 
um sótão. “Vamos voltar para a festa”, disse 
de Kooning de repente: “O universo me 
deixa de cabelos em pé”. 

“Eu vim para 
que tenham vida 
e a tenham em 

abundância” 
(Jo 10:10). 

Verso para 
memorizar
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Horário Atividade Responsável Observações

9h00 Palavras de 
boas-vindas (2’)  Diretor(a)

9h02 Hino (3’) N° 207, Vida em Olhar  

9h05 Oração (2’)

9h07 Informativo Mundial 
das Missões (5’)

https://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
informativo-mundial-das-
missoes/  

9h12 Introdução ao Estudo 
da Lição (2’) Diretor(a) 

A aliança entre Deus e a 
humanidade vai além do 
dogma religioso e da doutrina. 
Ao contrário, define nosso 
relacionamento com o Céu. 
Ao aceitar a aliança, abrimos 
nossas vidas para o amor 
de Deus e Sua promessa de 
salvação.  

Horário Atividade Observações

9h16 Boas-vindas e confraternização (5’)  

9h20 Plano missionário (5’)  

9h25 Oração (2’) 

9h27 Recapitulação da lição (30’) 

9h57 Preenchimento do cartão de registro, 
ofertas (5’) 

Horário Atividade Responsável Observações

10h02 
Apresentação das 
divisões de crianças 
e adolescentes (15’)  

Diretor(a) de 
ES e Diretor(a) 
de cada 
Divisão 

10h17 Hino (2’) Secretário(a)  Nº 208, Graça Excelsa   

10h19 Oração (2’) 

Total: 82 minutos
Abertura: 14 minutos

Intervalo: 2 minutos
Atividades nas classes: 47 minutos

Encerramento: 17 minutos 
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1ºSÁBADO

CONQUISTADOR 
DE GAROTAS OU 
CONQUISTADO  
POR DEUS?

Quando Daniel tinha onze anos, 
um vizinho lhe apresentou o hip 
hop. Ele vivia na capital do Su-
riname, Paramaribo. Daniel 
já havia visto a dança pela 
televisão, mas nunca ao vivo. 
Ele ficou impressionado com 
os saltos, paradas de mão e 
pessoas pulando com apenas 
uma mão. Querendo chamar a 
atenção das garotas e perce-
bendo que elas gostavam dos 
dançarinos, decidiu aprender a 
dançar. Daniel gostava muito 
de dançar. Certa ocasião, ele 
venceu um show de talentos 
local e conseguiu uma viagem 
para a Holanda. Sua populari-
dade disparou, e as garotas se 
aglomeravam ao seu redor. 

Certo dia, enquanto estava sen-
tado na cama em meio a seus 
pensamentos, Daniel pareceu 
ouvir uma voz falar: “O que 
você quer fazer com sua vida?” 
Surpreso, ele se perguntou se 
a voz era do Espírito Santo. Na 
infância, ele acompanhava os 
pais à igreja, porém não a fre-
quentava havia anos. Ele não 
gostou de pensar que o Espírito 
Santo pudesse estar falando 
com ele. Afinal, gostava da fama 
e dos prazeres do mundo. “Por 
favor, Senhor, agora não”, Daniel 
disse. Ele resolveu dançar 
até ficar mais velho e, então, 
quando não conseguisse mais 
dançar, voltaria à igreja.  

Daniel começou a ter pesa-
delos nos quais era atacado 
por demônios. Mas, certa noite, 
sonhou com a segunda vinda de 
Jesus. Ele via Cristo, vestido de 
branco, nas nuvens. O mundo 
estava em chamas e as pes-
soas corriam e gritavam. Daniel 
acordou com o coração ace-
lerado. “Estou perdido! Estou 

Informativo Mundial 
das Missões
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perdido! Estou perdido!”, pensou. 
“Preciso voltar para Deus.” Mas 
ele não voltou. 

Os anos se passaram e, aos 19 
anos, ele se mudou para a casa 
de parentes não-cristãos en-
quanto cursava a faculdade. 
Certo dia, ele encontrou um 
DVD intitulado “A verdade sobre 
o Hip-Hop” na mesa. Aquele era 
um produto de um ministério 
cristão, por isso, ele ficou sur-
preso ao encontrar o DVD em 
um lar não-cristão. “Quem com-
prou isso?”, ele perguntou aos 
parentes. Ninguém sabia como 
aquele DVD havia chegado lá. 

Daniel assistiu e ficou im-
pressionado. Viu que o hip-
-hop tinha origem nos grupos 
de gangues e estava associado 
ao assassinato, violência e 
drogas ilegais. Ele ficou con-
fuso. “O hip-hop parece estar 
intimamente relacionado com 
coisas ruins”, pensou. “Eu não 
concordo. Para mim, esse ritmo 
é simplesmente um estilo de 
vida para cantar, se divertir 
e ter muitas garotas.” Então, 
perguntou a um amigo dança-
rino se o conteúdo do DVD era 

verdadeiro, mas o amigo con-
testou: “Não é verdade. De qual-
quer forma, quem se importa?”  

Daniel continuou dançando, mas 
também começou a frequentar 
a Igreja com um primo adven-
tista. Na metade de uma série 
evangelística mensal, ele res-
pondeu ao apelo quando o pre-
gador pediu aos que desejavam 
ser batizados para irem à frente. 
Mas seu corpo todo tremia. Era 
como se ouvisse duas vozes 
em sua mente. “Você vai aban-
donar a dança por isso?”, disse 
uma voz. “Você vai abandonar a 
riqueza, as garotas e a fama?” A 
outra voz dizia: “Escolha  
Jesus. Ele é o único caminho”.  

Enquanto ele oscilava sobre se 
deveria atender ao chamado 
do Espírito Santo, o pregador 
incentivou aqueles que es-
tavam indecisos a atenderem 
ao apelo. Daniel pensou em 
dinheiro, fama e garotas. Então, 
decidiu se sentar. Naquela noite, 
enquanto estava em casa, ele 
se ajoelhou e orou: “Deus, se 
você quer que eu me arrependa, 
mostre-me um sinal amanhã. 
Dê-me a coragem para caminhar 
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até a frente do auditório se o 
pregador repetir o apelo”.  

Na noite seguinte, o pregador fez 
outro apelo. Daniel se levantou,  
e seu corpo inteiro tremia vigoro-
samente. Novamente, ele ouviu 
as duas vozes. “Senhor”, orou 
ele, “dá-me a força necessária 
para dar o primeiro passo até a 
frente do auditório”. Naquele mo-
mento, ele sentiu algo o empur-
rando gentilmente para frente. 
Ele deu o primeiro passo. Depois 
disso, foi fácil dar o segundo 
passo, e logo ele estava perto do 
pregador. 

Hoje, Daniel tem 29 anos e 
estuda teologia na Universidade 
Adventista do Sul do Caribe. Ele 
também se denomina “evange-
lista do Facebook”. Há seis anos, 
posta vídeos inspirados e es-
tudos bíblicos online. Como re-
sultado desse ministério, 24 pes-
soas foram batizadas. “Deus tem 
sido misericordioso comigo”, diz 
ele. “Então levo a missão a sério." 

Obrigado porque, há três 
anos, a oferta do trimestre 
ajudou a construir a primeira 
igreja na Universidade Ad-
ventista do Sul do Caribe, 

instituição onde Daniel estuda, 
localizada em Trinidad e 
Tobago. Obrigado por se lem-
brar da universidade com as 
ofertas do trimestre, que aju-
darão a abrir um centro de influ-
ência “Viva Melhor” no campus, 
no qual os alunos serão trei-
nados para a vida missionária. 

  

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Daniel 
no YouTube: bit.ly/
Daniel-Amattaeran.  

Faça o download das 
fotos no Facebook (bit.
ly/fb-mq).  

Para mais informa-
ções missionárias e 
outras notícias sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  



42 Sugestões de programas para diretores de Escola Sabatina

2ºSÁBADO

O TIROTEIO
  

Chenelle, uma moça de 31 anos, 
ouviu o som “rá-tá-tá” de uma 
arma semiautomática durante 
um treinamento de professores 
na capital de Trinidad e Tobago, 
Porto da Espanha. Os profes-
sores se levantaram e correram 
até a janela do terceiro andar. Na 
rua, um homem fugia a pé de um 
carro branco. O tiroteio vinha do 
carro. Alguns professores gri-
taram de medo, e todos se abai-
xaram para se proteger quando o 
carro passou pela escola. Foram 
dois longos minutos de espera. 
Finalmente, o barulho alto dos 
tiros parou, e Chenelle ouviu os 
gritos assustados dos alunos. 
Ela chorou. Aquela era a se-
gunda vez em sete meses que 
ouvia tiros.  

Os professores desceram 
para confortar os alunos as-
sutados. Chenelle, que estava 
ajudando a dirigir o treinamento, 
saiu da escola. Os policiais já 
estavam na rua pedindo aos 
motoristas para tirar os carros 
estacionados. Mas o policial a 

proibiu de se aproximar de seu 
carro. “Posso, pelo menos, ver 
meu carro?”, perguntou.  

Um oficial a conduziu até 
o veículo. Buracos feitos 
pelas balas marcavam as 
janelas. Chenelle ficou cho-
cada. Ela comprara o carro 
havia menos de dois anos! 
Depois ela soube que duas 
pessoas, incluindo um garotinho, 
foram atingidas de raspão. Nin-
guém havia morrido. Como pre-
venção, muitas crianças foram 
liberadas naquela tarde para que 
os professores pudessem parti-
cipar do treinamento. Seu carro 
sofreu grandes danos porque o 
homem que era o alvo do ati-
rador fugiu a pé e se escondeu 
atrás dele. Naquela noite, Che-
nelle agradeceu pela pro-
teção divina. “Obrigada Senhor, 
por proteger a mim e a todas as 
pessoas que estavam perto do 
tiroteio. Obrigada por Sua con-
tínua proteção sobre minha vida." 

Enquanto pensava sobre 
o ataque, Chenelle se lem-
brou de uma conversa que teve 
no dia anterior. Enquanto espe-
rava a troca de óleo do carro, 
ela conversou sobre como as 
pessoas valorizavam tanto o 
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carro, colocando-o até acima de 
Deus. Durante a conversa, Che-
nelle contou sobre um tiroteio de 
arma semiautomática que tinha 
acontecido sete meses antes. O 
carro envolvido no tiroteio bateu 
no lado esquerdo de seu carro, 
danificando-o seriamente. Após 
o acidente, Chenelle decidiu que 
Cristo era mais importante que 
seu carro. “Posso perder meu 
carro amanhã, mas enquanto 
Cristo poupar minha vida, con-
tinuarei servindo a Ele”, disse 
Chenelle ao atendente. 

No dia seguinte, 12 de junho de 
2019, aconteceu o tiroteio do 
lado de fora da escola. Após 
o ocorrido, vários co-
legas a aconselharam a vender 
o carro. “Venda seu carro”, disse 
um. “Há uma energia maligna 
nele." “Sim, livre-se dele!”, outro 
disse. “Algo está errado com 
esse carro." Porém, Che-
nelle não via motivo para 
vender o automóvel. “Não 
é sobre o carro”, disse ela. 
“Não devemos colocar nosso 
foco em coisas materiais. 
Devemos colocar nosso foco 
em Deus." Ela acredita que 
seu carro é uma testemunha 
da bondade de Deus. “Ele 

representa a proteção de Deus 
sobre nós enquanto mantemos 
nossa fé e proclamamos 
Seu nome em tempos difí-
ceis”, disse ela.  

Obrigado pelas ofertas mis-
sionárias que, há três anos, 
ajudaram a construir a primeira 
igreja da Universidade Adven-
tista do Sul do Caribe na terra 
natal de Chenelle, Trinidad e 
Tobago. Obrigado por se lem-
brar da nossa universidade 
com as ofertas missionárias, 
que ajudarão a abrir um centro 
de influência “Viva Melhor” 
no campus. Ali, os estu-
dantes receberão treinamento 
para serem missionários. 

  

Informações Adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Che-
nelle no YouTube: bit.
ly/Chenelle-Spooner.  

Faça o download das 
fotos no Facebook (bit.
ly/fb-mq).  

Para mais informações 
missionárias e outras 
notícias sobre a Di-
visão Interamericana, 
acesse: bit.ly/IAD-Facts.  
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3ºSÁBADO

DEUS NÃO ERRA
  

Muitas crianças que vivem 
nas ilhas caribenhas têm ape-
lidos. Crystal White tem uma 
irmã chamada Catherine. Mas 
todos a chamam de Polly Papa-
gaio, porque ela fala muito como 
um papagaio. Outra irmã de 
Crystal é Rochelle, a quem todos 
chamam de Esfregona, porque 
ela é tão magrinha como um 
esfregão. O pai de Crystal a 
apelidou de Feia. Ele lhe deu 
esse apelido um dia ao passar 
por ela que estava sentada na 
escada da sua casa no vila-
rejo de Cumuto, em Trinidad 
e Tobago. Ao passar por 
ela, deu-lhe um tapinha na 
perna e disse: “Oi, Feia!”  

Crystal sentiu-se horrível. Às 
vezes, as crianças na escola a 
xingavam, mas agora o próprio 
pai zombava dela em casa. “Eu 
não sou feia!”, Crystal re-
clamou. O pai não reconsiderou 

suas palavras e insistiu: “Você 
é a criança mais feia que eu 
conheço!” A menina se sentiu 
pior. O pai tinha dez filhos. Agora, 
ela começou a se achar feia. As 
palavras do pai mudaram sua 
vida. Ela começou a lutar com a 
depressão e considerou o sui-
cídio. Ela passava fome porque 
pensava que seria mais bonita se 
fosse magra.  

Todos os dias depois das aulas, 
ela ficava em frente ao espelho 
de seu quarto e ficava se anali-
sando. “Por que sua testa é tão 
grande?”, ela pensava enquanto 
as lágrimas escorriam por seu 
rosto. “Por que seus dentes são 
tão grandes? Por que você é 
tão gorda?” Certo dia, enquanto 
estava diante do espelho, se 
menosprezando e chorando, 
ouviu uma música no rádio. 
“Lembre-se sempre de que 
você é linda”, dizia a música. 
“Lembre-se sempre de que 
você foi criado de forma as-
sombrosamente maravilhosa 
por Deus. Você é um filh(a) de 
Jesus Cristo, o Senhor”.  
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As palavras surpreenderam 
Crystal. Ela pensou: “Se eu fui 
criada de maneira assombrosa-
mente maravilhosa por Deus e 
fico me menosprezando, então, 
significa que estou dizendo 
que Ele cometeu um erro ao 
me criar”. Então, Crystal chorou 
copiosamente e pediu perdão a 
Deus. Suas lágrimas de tristeza 
e piedade se transformaram 
em lágrimas de alegria. Ela 
decidiu se enxergar pelos olhos 
de Deus, mais que pelos olhos 
das pessoas. Pela primeira vez, 
aos 17 anos, começou a se ver 
pelos olhos de Jesus. As pala-
vras do Salmo 139:14 tomaram 
um novo significado, e ela leu 
com alegria: “Eu te louvo porque 
me fizeste de modo especial e 
admirável. Tuas obras são ma-
ravilhosas! Disso tenho plena 
certeza”. A partir de então, 
ela voltou a comer novamente. 
A sopa de milho com batatas 
mandioca, cenoura, abóbora e 
inhame estava gostosa!  

Ela não se sentia mais 
inútil; tinha um motivo pelo 
qual viver. Em vez de sentir 

pena de si mesma, aprendeu 
a colocar tudo nas mãos de 
Deus. Ela começou a confiar 
em Deus, não somente em 
suas necessidades diárias, mas 
nos momentos de alegria. Per-
cebeu que ninguém podia tirar 
a alegria que vem de Deus. 
Sempre que alguém a xingava, 
ela simplesmente ignorava. 
Quando o pai lhe chamava de 
“Feia”, ela se lembrava de que 
Deus a criara. “Essa é a forma 
que Deu me criou, e Ele não 
comete erros”, dizia a si mesma.  

Hoje, Crystal tem 33 anos, é 
líder da igreja e tem prazer 
em falar aos jovens que Deus 
não comete erros. “Sinto que 
não tive ninguém ao meu lado 
quando era jovem”, disse ela. 
“Quero ser a pessoa que fala 
aos outros que Deus tem um 
propósito para eles, assim como 
teve um propósito para mim”.  

Há três anos, as ofertas do 
décimo terceiro sábado aju-
daram a construir a primeira 
igreja da Universidade Ad-
ventista do Sul do Caribe, 
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em Trinidad e Tobago, onde 
Crystal se formou. Neste tri-
mestre, as ofertas ajudarão a 
abrir um centro de influência 
“Viva Melhor”, onde os es-
tudantes serão treinados 
para serem missionários por 
Jesus. Agradecemos muito   
sua liberalidade.  

  

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Crystal 
no YouTube: bit.ly/
Crystal-White.  

Faça o download das 
fotos no Facebook: 
bit.ly/fb-mq.  

Para notícias mis-
sionárias e mais 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  

4ºSÁBADO

A EXPLOSÃO DO 
BOTIJÃO DE GÁS   
  

Noélia estava preocupada 
porque queria terminar de cozi-
nhar a comida de sábado antes 
do pôr-do-sol em Chase, Trinidad 
e Tobago. Ela trabalhava como 
obreira bíblica em uma série 
evangelística que resultou em 
25 batismos. Agora, uma mulher 
que frequentava as reuniões e 
estava interessada pelo batismo 
a convidou para estudar a Bíblia 
nas noites de sexta. Em uma 
tarde de sexta-feira, ela estava 
cozinhando seu prato guianense 
preferido, um prato cozido e 
frito, em um fogão a gás de seis 
bocas em seu apartamento de 
um cômodo. Enquanto espe-
rava a batata doce, a mandioca, 
o inhame e a banana termi-
narem de fritar, ouviu o celular 
tocar ao lado da cama, sinali-
zando a chegada de uma men-
sagem de texto.  

Ela virou a cabeça para 
olhar. Então... BOOOM! Uma 
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explosão alta abalou o apar-
tamento. A força da explosão 
jogou Noélia para o outro lado 
do cômodo e ela caiu de costas 
contra a parede. Ao cair, ela 
pareceu sentir uma mão invi-
sível colocando-a no chão e 
empurrando-a com firmeza para 
trás, pela sala em chamas, em 
direção à saída do apartamento. 

Do lado de fora, Noélia gritava 
pedindo ajuda. As palavras 
eram incompreensíveis, mas 
os vizinhos viram as chamas 
saindo pela porta do aparta-
mento. Alguém chamou uma 
ambulância, e o atendente acon-
selhou mantê-la molhada até a 
chegada da ambulância. Alguém 
começou a jogar água de um 
balde em Noélia e outras duas 
pessoas tentaram apagar o fogo 
do apartamento. Ela ficou feliz 
com a água fria. Sua cabeça pa-
recia que ia estourar e sentia na 
pele uma sensação constante de 
queimadura. Ela sofrera queima-
duras de segundo grau.  

A ambulância chegou e a levou 
para uma clínica de emer-
gência que era mais próxima 
de seu apartamento do que 

o hospital. Ela precisava ser 
estabilizada. Ali, o médico 
perguntou aos paramédicos o 
que havia acontecido, sendo 
informado de que o botijão de 
gás havia explodido enquanto 
ela estava cozinhando. “Ela con-
seguiu sobreviver?!”, o médico 
perguntou sem poder acreditar. 
“Ela deveria estar morta. Nin-
guém sobrevive depois de uma 
explosão de botijão de gás!” 

Ao ouvir a conversa, em si-
lêncio, Noélia agradeceu a 
Deus por ter preservado sua 
vida. “Tu deves ter um propó-
sito para minha vida”, ela orou. 
“Por isso me salvaste." Depois 
de estabilizada, ela foi en-
viada ao hospital. Mais tarde 
naquela noite, um amigo da 
igreja convidou Noélia para sua 
casa. Embora ficasse feliz em 
sair do hospital, a dor era terrível. 
Os membros da igreja ficaram 
chocados quando souberam 
da explosão e foram visitá-la 
no sábado. Eles oraram e can-
taram hinos. No pôr-do-sol de 
sábado, Noélia não conseguia 
caminhar. Suas pernas inflaram 
como balões, e ela se sentia 
extremamente pesada.  
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No mês seguinte, as irmãs da 
igreja fizeram escalas para 
ficar com Noélia durante o 
dia. Os pastores a visitaram 
e oraram com ela. Sua recu-
peração foi inesperadamente 
rápida. Após um mês e meio, 
ela conseguiu caminhar e, 
em pouco tempo, conseguiu 
voltar à rotina normal. A médica 
expressou surpresa ao ver 
como sua pele sarou rapida-
mente. “Você tem sorte”, disse 
ela. Noélia respondeu que não 
acreditava em sorte. “Creio que 
é uma bênção de Deus. Esta 
foi a resposta às orações dos 
irmãos da igreja."  

Depois da explosão, o relacio-
namento de Noélia com Deus 
mudou. Ela sempre amou 
a Deus, mas agora confia 
mais nEle. Deixou de se pre-
ocupar com os problemas 
diários, lembrando-se de que 
Deus a salvou para um propó-
sito e ela pode depositar toda 
sua confiança Nele. Nove 
meses após o acidente, 
a mulher com quem pla-
nejou se encontrar naquele dia 
entregou o coração a Cristo. 

Hoje, Noélia serve a Deus com 
todo o coração. Ela ajuda a 
gerenciar um centro de in-
fluência urbano que alcança 
pessoas de religiões não-
-cristãs em Trinidad e Tobago. 
“Nada pode me afastar da 
obra de Deus”, disse Noélia. 
Parte da oferta trimestral 
ajudará a abrir um centro de 
influência “Viva Melhor” no 
campus. Ali, estudantes serão 
treinados para serem missio-
nários da Universidade Adven-
tista do Sul do Caribe. 

  

Informações adicionais  

Assista ao vídeo
sobre Noélia no 
YouTube: bit.ly/
Noelia-Southwell.  

Faça o download das 
fotos no Facebook:   
bit.ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias ou outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  
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5ºSÁBADO

FOI DEUS

Minha irmã de dez anos, 
Shakira, começou a reclamar de 
dor nas costas após escorregar 
nos degraus da escada molhada 
em nossa casa em Morvant, Tri-
nidad e Tobago. Nós pensamos 
que ela havia distendido os 
músculos e lhe demos um anal-
gésico. As dores continuaram 
após uma semana, por isso, 
decidimos levá-la ao hospital. 
O médico receitou mais anal-
gésicos. Shakira deixou de 
comer, e sua barriga inchou. 
Ao voltar ao hospital, o médico 
disse: “Acho que ela está com 
câncer”. 

A despeito das cirurgias neces-
sárias, Shakira era uma criança 
feliz e tentava ser a pessoa mais 
caridosa do quarto de hospital. 
Os médicos eram apaixonados 
por ela. Depois de um ano, ela 
se livrou do câncer. Mas, poucos 
meses depois de voltar para 
casa, o câncer voltou. Eu passei 
muitas noites com ela no 
hospital e me lembro de suas 

reclamações: “Minhas costas, 
minha barriga, minhas costas, 
minha barriga”. Ela sentia muita 
dor. 

O médico agendou uma ci-
rurgia. “Mamãe, não quero 
fazer essa cirurgia”, Shakira 
disse. “Mas precisamos 
passar por isso para que você 
possa viver”, respondeu a 
mamãe. Shakira morreu um 
mês depois da cirurgia. Eu 
estava viajando até o hospital 
quando minha mãe contou a 
notícia. Chorei muito. Entre-
tanto, minha mãe não chorou. 
“Mãe, tem algo errado?”, eu 
perguntei no funeral. “Por que 
você não chora?” Ela nunca 
respondeu. Após quatro 
meses, o pé de minha mãe 
começou a inchar. Ela ficou 
duas semanas no hospital, e o 
médico diagnosticou uma de-
pressão devido ao faleci-
mento de Shakira. Ele sugeriu 
terapia, mas ela recusou e, 
depois de seis meses, faleceu. 

A perda de minha mãe logo após 
o falecimento de minha irmã 
foi devastadora. Mas as coisas 
ficaram piores. Mark, um primo, 
sempre me visitava tentando me 
animar e me distrair das duas 
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mortes trágicas. Entretanto, 
seis meses após a perda de 
minha mãe, ele faleceu em um 
acidente de carro. A dor inte-
rior parecia muito grande para 
suportar. Meu namorado tinha 
muitas tatuagens nos braços, 
peito, costas e boca. Eu sabia 
que fazer tatuagens era dolorido 
e concluí que, ao entrar nesse 
processo, talvez diminuísse 
minha dor.  

Coloquei um piercing no nariz, 
mas a dor não foi suficiente. 
Por isso, coloquei outro pier-
cing. Em seguida, coloquei 
mais um piercing nas orelhas 
e, finalmente, tatuei meu peito. 
A dor continuou. Então, meu 
namorado morreu afogado. 
Quando recebi o telefonema, 
mal pude acreditar. Lembrei-
-me de minha irmã, mãe e 
primo. Agora meu namorado 
estava morto! Comecei a gritar. 
Telefonei para meu local de tra-
balho para avisar que não po-
deria estar presente ao evento 
daquela noite porque precisava 
identificar o corpo do meu 
namorado no hospital. Minha 
patroa disse para esperar por 
seu sobrinho, Marc. “Ele vai 
buscá-la”, disse ela.  

Ver o corpo do meu namo-
rado foi como o fim para 
mim. Eu não via nenhum 
motivo para viver. Após quatro 
meses, sofri um aborto es-
pontâneo. A vida estava 
sombria, porém Marc me trouxe 
de volta à vida. Ele me 
visitava diariamente e 
compartilhava versos da 
Bíblia. “Você já leu João 
3:16?”, ele perguntou. “Esse  
verso diz: ‘Porque Deus tanto 
amou o mundo que deu o Seu 
Filho Unigênito, para que todo o 
que Nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna’”.  

Um dia, Marc me levou para 
conhecer seus pais. O pai dele 
me ouviu falar sobre minha 
dor e me entregou seu número 
de telefone. “Se precisar de 
alguém para conversar, me tele-
fone”, disse. “Dê um tempo para 
você. Deus tem um propósito 
para você." Depois disso, Marc 
me convidava frequentemente 
para visitar seus pais. Eu gos-
tava deles e fiquei interessada 
em ouvi-los falar sobre Deus. 
Certo dia, enquanto conver-
sávamos, pedi para ir à igreja 
com eles. “Sim!”, os pais excla-
maram. Marc não disse nada. 
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No sábado seguinte, fui à igreja 
com Marc e seus pais. Ao par-
ticipar dos cultos semana após 
semana, comecei a me sentir 
feliz novamente. Os sermões pa-
reciam ser preparados para mim. 
Minha dor diminuiu, lia a Bíblia e 
a Lição da Escola Sabatina diaria-
mente, em busca das respostas 
sobre a vida. Certo sábado, o 
pregador fez um apelo para 
aqueles que desejavam entregar 
o coração a Jesus por meio do 
batismo. Levantei-me imediata-
mente, pois sabia que desejava 
viver para Jesus. Marc também 
se levantou. 

Depois soube que ele não fre-
quentava a igreja havia cinco 
anos e só voltou quando pedi 
para acompanhar seus pais. 
Os pais de Marc ficaram muito 
entusiasmados. Eles oravam 
para que Marc voltasse para 
Jesus. Nós dois fomos bati-
zados no mesmo dia e nos ca-
samos onze meses depois. 

Às vezes, as pessoas falam 
para mim: “Você não sabe o que 
estou passando". Então, depois 
de ouvir minha história, elas 
dizem: “Você passou por tudo 
isso? Como você ainda está 
viva?” Eu respondo: “Foi Deus! 

Ele me deu uma nova vida!” As 
ofertas do trimestre ajudarão 
a abrir um centro de influência 
“Viva Melhor” para treinar estu-
dantes para serem missionários 
da Universidade Adventista do 
Sul do Caribe, em Trinidad e 
Tobago. Obrigado por sua oferta.  

  

Informações adicionais  

Peça que uma moça apre-
sente a história na primeira 
pessoa.  

Pronuncie Shinell como: 
<shin-EL>  

Assista ao vídeo 
de Shinell no You-
Tube: bit.ly/
Shinell-Davis.  

Faça o download das 
fotos no Facebook: bit.
ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  
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  6ºSÁBADO

A PICADA DO 
ESCORPIÃO   
  

Eram aproximadamente 
19h, e o pastor Carlos e sua 
esposa, Luz, estavam se pre-
parando para dormir. Alguns 
podem pensar que 19h estava 
muito cedo para dormir. Porém, 
o casal mora nas montanhas 
distantes da Colômbia, traba-
lhando como missionários do 
povo indígena Embera. Todos da 
região têm o costume de dormir 
cedo. De repente, a calmaria 
da noite foi interrompida por 
batidas fortes e frenéticas na 
porta da casa. 

“Pastor! Pastor!”, uma mulher 
gritava. “Venha logo! Venha 
logo!” Luz abriu a porta. Do 
lado de fora estava Cândida, 
um membro de sua congre-
gação. “Um bebê foi picado 
por um escorpião!”, ela disse, 
com o medo estampado em 
seus olhos. O pastor Carlos e 
Luz se vestiram rapidamente. 
Enquanto ele buscava uma 

lanterna, Luz, que era enfermeira, 
correu até a cozinha para pegar 
alho fresco, um jarro com água 
filtrada e um frasco conta-gotas. 

Cândida conduziu o casal 
até a casa onde estava o 
bebê. O trio caminhou cuida-
dosamente na noite escura. 
Cobras e escorpiões poderiam 
estar à espreita na grama. Ao 
chegar à casa onde estava o 
bebê, eles encontraram so-
mente a mãe e o bebê de um 
ano. O pai saíra em busca do 
curandeiro. A mãe segurava o 
bebê nos braços. Ele estava 
ficando arroxeado e tremendo 
violentamente. “Eu o deixei na 
rede e não notei o escorpião”, 
explicou a mãe chorando. 
“Então ele começou a chorar 
alto e, quando o busquei, vi o 
escorpião." Então, mostrou o 
animal imóvel esmagado no 
chão. Ela o havia esmagado 
com uma bota. 

Luz pegou o bebê dos braços 
da mãe e procurou uma 
ferida. Sua testa enrugou 
de preocupação. O bebê 
estava morrendo. “Vamos 
orar”, disse ela. Com o bebê 
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arroxeado e trêmulo nos braços, 
a mãe se ajoelhou. O pastor 
Carlos, Luz e Cândida a acom-
panharam e se deram as mãos. 
“Senhor, Tu és poderoso e o 
único Deus que pode curar o 
bebê”, o pastor orou. Em se-
guida, Luz lavou a ferida do 
bebê, esmagou o alho e colocou 
na ferida. Então ela misturou 
alho com a água do jarro e 
usou o conta-gotas para colocar 
na boca do bebê. Depois disso, 
o pastor Carlos orou novamente. 
Ele e Luz repetiram o processo 
de limpar o ferimento, tratar com 
alho e orar repetidamente du-
rante uma hora. 

Gradualmente, o tremor do 
bebê diminuiu. A pele arroxeada 
mudou para uma cor rosada 
saudável. “Agora você pode 
amamentar o bebê”, Luz disse, 
devolvendo-o para a mãe, que 
o segurou, e ele começou a 
mamar. A família não preci-
sava mais do curandeiro. O 
pastor Carlos fez uma última 
oração, e dessa vez foi uma 
alegre prece de agradecimento. 

“Obrigado, Senhor, res-
ponder nossas orações por este 
bebê. Pedimos que o Senhor 

use este milagre para tocar o 
coração desta família, para que 
eles entendam que o Senhor é o 
verdadeiro Deus." 

Parte da oferta do trimestre 
ajudará a abrir um centro de 
influência “Viva Melhor” na 
Universidade Adventista da 
Colômbia. Esse centro servirá 
como local de treinamento 
para estudantes que desejam 
ser missionários como Carlos. 
Ele se formou nessa univer-
sidade. Agradecemos pelas 
ofertas deste trimestre. 
  

Informações adicionais  

Faça o download das 
fotos no Facebook:   
bit.ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  
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7ºSÁBADO

O MÉTODO             
DE CRISTO   
  

Alguns universitários parecem 
mais necessitados que outros. 
Beatrice, mãe de duas crianças, 
era um bom exemplo. “Você se 
importaria de me emprestar um 
pouco de arroz?”, Beatrice per-
guntou certo dia a Maria, sua 
locatária. Maria era uma colega 
estudante que alugava quartos 
em sua grande casa em Monetia, 
Colômbia, e ela prontamente, 
atendeu o pedido. Após alguns 
dias, Beatrice precisou de outro 
alimento. “Você pode me em-
prestar um pouco de açúcar?”, ela 
perguntou. Maria deu o açúcar. 

Então, Beatrice precisou de 
bananas, mais arroz e açúcar. 
Maria não se importava de 
ajudar a inquilina. Em cada 
contato, orava para seguir 
o modelo evangelístico de 
Cristo. Ela havia lido a des-
crição do método de Cristo no 
livro A Ciência do Bom Viver, 
de Ellen White, página 49, que 

dizia: “Unicamente os métodos 
de Cristo trarão verdadeiro 
êxito no aproximar-se do povo. 
O Salvador misturava-Se com 
os homens como uma pessoa 
que lhes desejava o bem. Ma-
nifestava simpatia por eles, 
ministrava-lhes às necessidades 
e granjeava-lhes a confiança. 
Ordenava então: ‘Segue-Me’”. 

Enquanto Maria demonstrava 
simpatia e ministrava às neces-
sidades de Beatrice, as duas 
moças formaram uma calorosa 
amizade. Quando a igreja or-
ganizou séries evangelísticas, 
Maria convidou Beatrice para 
comparecer. Ela gostou muito 
das reuniões, e as duas co-
meçaram a estudar a Bíblia 
juntas. Depois de algum tempo, 
Beatrice foi batizada. As ora-
ções e os estudos bíblicos 
continuaram. Seu filho de 12 
anos e sua filha de 8, também 
foram batizados. Outros inqui-
linos também começaram a 
participar dos estudos bíblicos 
semanal, e o grupo chegou a 
30 pessoas. 

Então, outro estudante univer-
sitário foi pedir ajuda a Maria. 
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Ele precisava que ela o acom-
panhasse até a universidade 
para lhe dar apoio moral, en-
quanto falava com a reitora. 
Quando os dois chegaram à uni-
versidade, a reitora não en-
tendeu a presença de Maria.  

“Quem é esta moça?”, ela per-
guntou ao rapaz. “É a moça que 
dirige meu grupo de estudos bí-
blicos”, ele respondeu. Surpresa, 
a diretora pediu mais infor-
mações. Maria explicou que o 
grupo de universitários se reunia 
uma vez por semana para es-
tudar a Bíblia em sua casa e que 
se tornara também um grupo de 
apoio. “Que maravilha!”, a reitora 
falou. “Não existem muitas pes-
soas altruístas atualmente."

Então, pediu que Maria mu-
dasse o local de estudo bíblico 
para o campus da universi-
dade. “Afinal de contas, os 
participantes são estudantes 
universitários", disse ela. 

A universidade colocou o grupo 
em um centro de estudos para 
alunos, uma estrutura aberta 
apenas com cadeiras e um teto. 
Sem paredes ou portas, outros 
alunos que passavam pelo local 

notaram as reuniões e alguns 
pediram para participar. O grupo 
aumentou para 40 pessoas, 
incluindo três professores uni-
versitários. Entre essas pes-
soas estava Rosa, uma colega 
de classe de Maria que, a prin-
cípio, relutou em participar das 
reuniões. 

Maria não estava preocupada 
com isso; ela só queria ser sua 
amiga. Ela telefonava e enviava 
mensagens especiais. Maria 
também convidou a amiga para 
uma refeição em sua casa. 
Rosa disse que tinha medo 
de ler a Bíblia porque ela não 
queria decepcionar Jesus. Mas, 
finalmente, decidiu participar 
do pequeno grupo. Enquanto 
estudava a Bíblia e orava, seus 
medos desapareceram, e ela co-
meçou a crer em Jesus. Depois 
de alguns meses, entregou o 
coração a Jesus e foi batizada.  

Maria ficou muito feliz porque
Rosa entregou o coração a Jesus. 
Desde o início do grupo de es-
tudos bíblicos, há três anos, Rosa 
foi a décima pessoa a decidir-
-se pelo batismo. De acordo 
com Maria, o motivo do sucesso 
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do grupo de estudos bíblicos é 
seguir o método de Cristo. Ela 
diz: “Usei o método de Cristo para 
me aproximar de Rosa. Eu uso 
o método de Cristo com cada 
jovem que participa do grupo”.  

Parte da oferta do trimestre 
ajudará a abrir um centro de in-
fluência “Viva Melhor” na Univer-
sidade Adventista da Colômbia. 
Essa instituição está localizada 
a duas horas de avião da cidade 
natal de Maria. Agradecemos 
por planejar uma oferta gene-
rosa neste trimestre. 

  

Informações adicionais  

Faça o download das 
fotos no Facebook: 
bit.ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  

   8ºSÁBADO

VOCÊ ESTÁ 
PRONTO PARA 
MORRER?   
  

O capelão Roger visita todos 
os pacientes diariamente no 
Hospital do Sudeste, uma insti-
tuição adventista com 40 leitos 
em Villahermosa, México. Certo 
dia, ele parou ao lado do leito 
de um paciente recém-inter-
nado, um senhor de 80 anos 
chamado José, que havia sido 
hospitalizado com diabetes, 
hipertensão, e estava muito fraco. 
O capelão sabia algo sobre José. 
O homem idoso havia vivido 
os últimos vinte anos com seu 
filho adventista, que estava de 
pé ao lado da cama do hos-
pital. Sua neta trabalhava como 
enfermeira do hospital. José fez 
estudos bíblicos e frequentou 
séries evangelísticas. Ele conhecia 
a fé adventista, mas não deci-
dira entregar o coração a Jesus.  

Gentilmente, mas de forma 
direta, o capelão perguntou:
 “Você está pronto para
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morrer? Sente-se perdoado? 
Você está pronto para ir 
ao Céu?” José respondeu: “Sei 
que vou morrer, mas não estou 
preparado. Não acho que 
meus pecados foram perdo-
ados”. Em seguida, expressou 
gratidão ao filho e à neta 
por levarem-no ao hospital 
adventista. Também agradeceu 
a Deus por sua saúde física e 
espiritual. “É bom que você seja 
grato a sua família por cuidar 
bem de você”, disse o capelão 
Roger. “Se é agradecido por sua 
família e está seguro do cui-
dado que Deus tem por você, 
por que não decide dar o co-
ração a Jesus?”  

José respondeu que sempre 
pertencera a outra denominação 
cristã. “Eu assisti à série evange-
lística com minha neta e pensei 
que não precisava de mais 
nada”, disse ele. O capelão Roger 
olhou fixamente para José, e 
disse: “Se você não está pronto 
para morrer e acredita que os 
pecados não foram perdoados, 
precisa fazer algo mais que 
assistir a séries evangelísticas. O 
que falta é entregar a vida a 
Jesus”. O homem ficou pensa-
tivo e, depois de algum tempo, 

respondeu: “Talvez seja o que 
realmente preciso fazer”.  

“Papai conhece a Deus”, disse 
seu filho, José Jr. “Ele fez muitos 
estudos bíblicos e assistiu 
a muitas séries evangelísticas. 
Tudo o que precisa é tomar uma 
decisão”. Ao ouvir essa decla-
ração, Roger completou: “Este é o 
momento certo de decidir. Você 
pode não ter outra chance. Se 
você decidir, eu o batizarei”. 

Naquela noite, José decidiu 
entregar a vida a Jesus por 
meio do batismo. Roger orou 
a Deus pedindo que ele fosse 
fortalecido fisicamente, para ser 
batizado. No dia seguinte, Roger 
visitou José em seu quarto. Ele 
se sentia muito melhor e ainda 
queria ser batizado. Roger preen-
cheu um formulário de batismo 
e perguntou se José daria sua 
palavra de honra para cumprir 
sua promessa. “Com certeza, 
sim!”, José disse. E foi batizado 
uma semana depois de receber 
alta do hospital. No dia do ba-
tismo, ele estava muito feliz. 
Enquanto apertava a mão do 
capelão, disse: “Cumpri minha 
palavra”. Depois disso, José 
frequentou a igreja fielmente 
todos os sábados. Em 2019, três 
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anos após o batismo, ele faleceu 
aos 83 anos. 

José é um dos muitos pa-
cientes que o capelão Roger 
viu serem transformados pelo 
poder do amor de Jesus. Ele 
geralmente não é tão direto 
com os pacientes quanto foi 
com José. Porém, ele sabia que 
José tinha bom conhecimento 
de Deus e se sentiu inspirado 
a ser mais franco. Ele segue 
o método de Cristo de evan-
gelismo, descrito por Ellen 
White: “Unicamente os métodos 
de Cristo trarão verdadeiro 
êxito no aproximar-se do povo. 
O Salvador misturava-Se com 
os homens como uma pessoa 
que lhes desejava o bem. Ma-
nifestava simpatia por eles, 
ministrava-lhes às necessidades 
e granjeava-lhes a confiança. 
Ordenava então: 'Segue-Me.' (A 
Ciência do Bom Viver, p. 49).  

Para o capelão Roger, os ca-
pelães dos hospitais não são 
as únicas pessoas cercadas 
por doentes. “O mundo está 
cheio de pessoas enfermas 
de pecado. A melhor coisa 
a fazer, a princípio, é mos-
trar simpatia ouvindo”, disse 
ele. “Depois que o paciente 

esvazia o peso que carrega 
dentro de si, fica mais fácil ouvir 
e aceitar conselhos. Então, você 
pode falar sobre Jesus."  

Parte das ofertas de décimo ter-
ceiro sábado, em 2018, ajudou 
a construir uma nova ala no 
Hospital do Sudeste em Villaher-
mosa, México. Agrade-
cemos muito por sua oferta. 
Ela permite que mais pacientes 
ouçam sobre o amor de Jesus 
pelo capelão Roger e sua equipe 
de sete voluntários.  

  

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Roger 
no YouTube: bit.ly/
Roger-Pech.  

Faça o download das 
fotos no Facebook: bit.
ly/fb-mq.  

Para mais notícias mis-
sionárias e outras infor-
mações da Divisão In-
teramericana, acesse: 
bit.ly/IAD-Facts.  
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9ºSÁBADO

TREINAMENTO 
PARA A GUERRA   
  

Com os binóculos, Ángel, um 
rapaz de 21 anos, examinava uma 
paisagem árida de areia, cactos e 
arbustos no estado mexicano de 
Chihuahua. Depois de ouvir um 
forte estampido, ele viu soldados 
em meio à artilharia pesada. 
Embora os soldados e a artilharia 
estivessem há sete quilômetros 
de distância, a explosão soou alta 
por todo o deserto. Ángel seguiu 
a trilha oscilante de fumaça 
branca que mostrava a rota de 
voo do projétil. “Senhor! Por favor, 
faça explodir."  

Momentos depois, BOOM! O 
projétil explodiu numa bola 
de fogo e fumaça enquanto 
atingia o chão, destruindo tudo 
dentro de um raio de um quilô-
metro. Ángel deu um suspiro 
de alívio. Os dois soldados que 
olhavam ao lado dele também 
ficaram aliviados. Seu trabalho 
era garantir que cada granada 
fosse detonada. Nenhum 
projétil não detonado poderia 

ser deixado no campo de tiro 
quando a unidade militar de 60 
soldados retornasse à base na 
Cidade do México, no final do 
treinamento de 15 dias.  

Aquele era o último dia de trei-
namento. Na manhã seguinte, 
os soldados embarcariam em 
um trem militar numa viagem 
de uma semana de volta à 
base. Ángel ficou feliz ao pensar 
em voltar à base. Ele receberia 
permissão para visitar sua 
mãe. Lembrou-se, então, da Bíblia 
que sua mãe lhe dera. Todas 
as noites, após o treinamento 
militar, ele lia histórias sobre 
Jesus. Ángel sabia que, durante 
os últimos cinco anos, desde 
que se tornara adventista, sua 
mãe orava em favor dele. Agora 
ele orava quando os projéteis 
eram lançados. 

BOOM! Mais fumaça branca 
se arqueou no céu. “Deus, 
por favor, faça com que 
exploda”, Ángel orou no-
vamente. Silêncio. A testa 
de Ángel se enrugou de preocu-
pação. Seus dois companheiros 
praguejaram de raiva. O trio teria 
que rastrear o projétil não explo-
dido e destruí-lo. Passadas duas 
horas, o dia de treinamento 
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finalizou. Ángel e seus dois 
companheiros saíram para 
buscar o projétil de metal de 15 
quilos que não explodiu. 

Enquanto caminhavam pela zona 
de explosão, Ángel viu coelhos e 
coiotes mortos por causa da ex-
plosão de outros projéteis. “Aqui 
está!”, um soldado gritou de 
repente. “Ele está enterrado na 
areia!” Os soldados fizeram um 
monte de arbustos secos e 
gravetos sobre o projétil. Um 
soldado derramou diesel na 
madeira e riscou um fósforo 
enquanto Ángel e o outro sol-
dado fugiam para o abrigo de um 
monte de pedras a cerca de um 
quilômetro de distância. Pouco 
tempo depois, o terceiro soldado 
juntou-se a eles.  

Então, esperaram. Cinco mi-
nutos... dez minutos... quinze 
minutos. Ángel orava: “Deus, 
por favor, faça com que 
exploda”. Depois de vinte 
minutos... BOOM! Os sol-
dados olharam por trás da pilha 
de pedras. Uma espessa 
fumaça branca encheu o ar. 
Após dez minutos, a fumaça 
se dissipou e os soldados ca-
minharam até o local da ex-
plosão para apagar um pequeno 

incêndio provocado pelo pro-
jétil. Eles sorriam, sabendo 
que sua delicada missão havia 
sido bem-sucedida e que logo 
estariam a caminho de casa.  

De repente, BOOM! Imedia-
tamente Ángel se jogou no 
chão. Ele nunca se sentiu tão 
assustado em sua vida. “Deus, 
por favor, proteja-nos! Proteja-
-nos!”, orou ele. “Mantenha-nos 
seguros! Mantenha-nos se-
guros”. Aquilo não tinha expli-
cação. O inimaginável havia acon-
tecido. O projétil explodira uma 
segunda vez. Poucos minutos 
depois, os soldados levantaram e 
checaram a si mesmos. Ninguém 
estava machucado. Eles estavam 
somente há sete metros do 
projétil quando este explodiu. Os 
soldados se abraçaram de felici-
dade. Então, ajoelharam-se reve-
rentemente na areia. 

Ángel orou, repetindo várias 
vezes: “Obrigado, Senhor, por 
Sua proteção e por nos manter 
em segurança”. Naquele 
dia, sua vida sofreu uma 
reviravolta. Passou a dar 
ouvidos ao que sua mãe 
falava sobre Jesus. Estudou 
cuidadosamente a Bíblia e os 
livros de Ellen White que a mãe 
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enviava à base militar. Dois anos 
após a explosão, ele entregou o 
coração a Jesus e foi batizado. 

“Foi somente um milagre que 
nos salvou aquele dia”, disse 
Ángel. “Normalmente os projé-
teis não explodem duas vezes. 
Definitivamente, foi a mão de 
Deus que nos protegeu. Estou 
convencido de que Deus tem um 
plano para mim." Hoje, Ángel tem 
43 anos e trabalha como diretor 
de segurança e controle de qua-
lidade do Hospital do Sudeste. 
Agradecemos pelas ofertas do 
primeiro trimestre em 2018 que 
ajudaram a acrescentar mais 
uma ala a esse hospital adven-
tista em Villahermosa, México. 

  

Informações adicionais  

Assista ao vídeo
sobre Ángel no You-
Tube: bit.ly/Angel-Haro.  

Faça o download das 
fotos no Facebook: bit.
ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  

10ºSÁBADO

ORAÇÃO POR       
UM MARIDO   
  

Quando Esther estava com 
doze anos, começou a orar 
de maneira especial todas as 
noites em seu quarto, na cidade 
de Villahermosa, México. “Por 
favor, Senhor, ajude-me a en-
contrar um bom marido." O pai 
de Esther bebia muito e batia 
na esposa constantemente. Ele 
sempre ameaçava a filha e a 
esposa com uma faca de cozinha 
e, às vezes, tentava atingi-las, 
mas sempre errava. Na verdade, 
Esther não sabia como orar, mas 
acreditava que Deus poderia 
ajudar. Ela falava com Ele como 
se fosse um amigo. “Por favor, 
me dê um bom marido, uma fa-
mília feliz e um bebê”, ela orava. 

Depois da formatura da uni-
versidade, ela conheceu Luis 
quando trabalhava numa far-
mácia. Ele era seu chefe. Os 
dois começaram a sair e, em 
um sábado, Luis a convidou 
para um programa especial 
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na Igreja Adventista. Ime-
diatamente, ela gostou da 
igreja. As pessoas eram amis-
tosas, e ela sentiu uma paz 
que nunca havia experimen-
tado antes. 

Certo dia, durante um 
sermão sobre Daniel, repen-
tinamente ela ouviu uma voz 
masculina lhe falar: “Este 
é seu lugar. Você pertence 
aqui”. Esther olhou para Luis e 
perguntou: “Você falou algo?” Ele 
respondeu: “Não falei com 
você. Estou sentado aqui em 
silêncio. Esther se perguntou 
se estava enlouquecendo. Ao 
sair da igreja após o sermão, a 
voz continuou falando em sua 
mente. “Este é seu lugar. Você é 
daqui." Esther não entendia quem 
estava falando. Porém, sentiu 
paz. No sábado seguinte, ela 
disse a Luis que queria estudar 
a Bíblia. No dia seguinte, a irmã 
dele e o esposo foram alegre-
mente à casa de Esther estudar 
a Bíblia. Enquanto aprendia 
sobre a Criação e os Dez Man-
damentos, um desejo de co-
nhecer mais cresceu em seu 
coração. Ela começou a estudar 
a Bíblia sozinha. 

Em uma tarde de domingo, seu 
pai chegou em casa totalmente 
embriagado. Esther estava no 
meio de um estudo bíblico. Ele 
viu o casal adventista na sala 
de estar e dirigiu-se para a co-
zinha. Esther ouviu um barulho 
de batidas na cozinha, e o pai 
a chamou. Na cozinha, o pai 
segurava uma faca ameaçado-
ramente. “Saia da minha casa 
com seus amigos”, ele rosnava. 
“Se você não sair, vou matá-
-la." Os olhos de Esther se ar-
regalaram. A voz não parecia 
a do pai. Seu rosto tinha uma 
expressão que nunca vira antes. 
Ele parecia outra pessoa, e ela 
tentou argumentar com ele. “Por 
favor, acalme-se. Eu não uso 
drogas nem bebo álcool. Tento 
estudar a Bíblia, o que é bom para 
minha vida."  

O pai se recusou a ouvir 
e resmungou: “Vou matar 
essas pessoas e vou matar 
você”. Esther pediu que os 
amigos fossem embora. Depois 
de orar com ela, o casal voltou 
para casa. Esther entrou no 
quarto e chorou copiosa-
mente. “Por favor, Deus, me 
ajude!”, disse ele. “Não quero 
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viver assim.” E sentiu paz. Saiu 
do quarto e encontrou o pai na 
sala de estar. Quando a viu, ele 
começou a dar gargalhadas 
muito altas. Esther percebeu 
que aquela não era a gargalhada 
do pai, voltou para o quarto e 
orou novamente. 

“Deus, o que o Senhor quer de 
mim?”, ela questionou. Imedia-
tamente, naquele momento, ela 
entendeu a resposta divina, de-
cidiu entregar o coração a Deus 
e ser batizada. Hoje, oito anos 
depois, Esther é secretária da 
igreja e diretora de jovens na 
Igreja Adventista do Sétimo Dia 
de Amatitan em Villahermosa, 
México. Ela também se casou 
com Luis, e eles estão esperando 
o primeiro bebê. “Eu orei por um 
bom marido, uma família feliz 
e um bebê. Deus respondeu 
minhas orações”, disse ela.  

Muito obrigado  porque sua
 oferta no primeiro trimestre de 
2018 ajudou a construir uma 
nova ala no Hospital do Sudeste, 
na cidade natal de Esther, Villaher-
mosa, México.  

 

 

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Esther 
no YouTube: bit.ly/
Esther-Garcia.  

Faça o download das 
fotos no Facebook:   
bit.ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts.  
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11ºSÁBADO

DEUS DO 
IMPOSSÍVEL   
  

Após seu batismo, Fabíola 
orou durante 18 anos para que 
seu pai também entregasse o 
coração a Jesus, em Villaher-
mosa, México. O caso de 
seu pai aparentemente não 
tinha esperança. Ele não acre-
ditava na Bíblia e orava para a 
Virgem Maria e outros santos. 
Alcoólatra, frequentemente 
menosprezava e insultava 
a esposa. Seu semblante  
estava sempre sisudo. Quando 
Fabíola falava de Jesus, seu pai 
se afastava. Mas, ela não se 
cansava de orar, e também pediu 
aos membros da igreja para que 
fizessem o mesmo. 

Finalmente, Deus res-
pondeu suas orações. Mas a 
resposta não foi da maneira 
que ela esperava. Quando o 
pai estava com 75 anos, ele 
foi diagnosticado com câncer 
de fígado. O médico disse que 
o câncer havia se espalhado 
muito e era inoperável. Quando 
Fabíola ouviu que seu pai po-
deria morrer, começou a orar 

com mais fervor ainda, pedindo 
sua salvação. Durante uma 
semana, ela orava todas as 
manhãs e noites: “Senhor, por 
favor, dá-me as palavras certas 
para que eu possa falar sobre Ti 
a meu pai. Dá-me coragem”.  

Então, aproximou-se da cama 
do pai e segurou sua mão. Ela 
estava nervosa. Temia que 
ele lhe desse um tapa e a expul-
sasse do quarto. Mas, lembrou-
-se de que havia orado antes de 
conversar com ele. “Eu te amo 
tanto!”, disse ela. “O Deus sobre 
quem vou falar nesta manhã é o 
Deus que você acredita. Ele é o 
Deus em quem  tem poder para 
curar. Deixe-me orar com você.”  

Para sua surpresa, o pai permitiu 
que ela orasse com ele. A partir 
daquele dia, ela e o pai oraram 
todas as manhãs e noites. 
Depois de orar, Fabíola lia a Bíblia 
e cantava hinos. O pai ouvia em 
silêncio. Fabíola se perguntava 
se suas ações eram inúteis, 
mas continuou lendo a Bíblia, 
cantando e, com os membros da 
igreja, separou um dia para orar e 
jejuar em favor do pai.  

O câncer se espalhou rapida-
mente, e seu pai ficava cada 
vez mais debilitado. Uma amiga 
adventista, Rita, se ofereceu 
para dar estudos bíblicos. Para 
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sua surpresa, ele aceitou. Ao 
ver a condição física dele, Rita 
acelerou os estudos bíblicos, 
dando sete lições na semana. 
Após a sétima lição, perguntou 
se ele desejava entregar o co-
ração a Jesus. “Por que você 
não se batiza?”, ela apelou, e 
ele disse que desejava ser bati-
zado. Finalmente, Roger Pech, o 
capelão do Hospital Adventista
do Sudeste, batizou-o em uma 
piscina de plástico infantil no 
jardim da família, às 13h30 de 
uma quarta-feira. 

Naquela noite, o pai não quis 
voltar para o quarto. Ele de-
sejava ficar com a família 
na sala de estar. Logo após 
a meia noite, ele começou a 
respirar mais rápido. Então, deu 
o último suspiro e fechou os 
olhos. O semblante do pai, ge-
ralmente sisudo, estava estra-
nhamente pacífico no caixão. 
As pessoas que participaram 
do funeral pareciam impres-
sionadas e perguntavam se ele 
havia frequentado a igreja es-
condido. Fabíola contou que o 
pai entregara o coração a Jesus 
horas antes de morrer. Ela está 
convencida de que Deus rea-
lizou um milagre. 

A transformação do coração do 
pai ocorreu em somente dois 

meses, desde quando foi diag-
nosticado até sua morte. “Meu 
pai entregou o coração a Jesus, 
não da forma que eu queria, 
mas como Ele quis”, Fabíola 
diz. “O que é impossível para o 
homem é possível para Deus.”

Agradecemos muito pelas 
ofertas do primeiro trimestre 
de 2018. Elas ajudaram a 
construir uma nova ala no 
Hospital Adventista do Su-
deste, instituição onde o ca-
pelão Roger Pech trabalha, 
em Villahermosa, México. 
  

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Fabíola 
contando a experiência 
com o pai no YouTube: 
bit.ly/Fabiola-Padilla.  

Faça o download das 
fotos no Facebook (bit.
ly/fb-mq).  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre a 
Divisão Interamericana, 
acesse: bit.ly/IAD-Facts.  
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 12ºSÁBADO

O PODER DA 
SEMENTE
  

Florêncio, um garoto de quatro 
anos, trabalhava duro na fa-
zenda da avó, no México. Ele 
plantava e cultivava arroz, 
abacate, cacau e rosas, com a 
ajuda de dois primos adultos 
e de um vizinho de 7 anos, 
Antônio. Florêncio percebeu 
que Antônio não trabalhava 
aos sábados e também não 
recebia o salário com os primos 
adultos na tarde daquele dia. 
Ele aparecia após o pôr-do-sol 
para buscar seu pagamento. 
Florêncio perguntou o motivo, e 
Antônio respondeu: “Li, na 
Bíblia, que Deus diz que 
não devemos trabalhar no 
sábado porque é um dia sa-
grado”. Florêncio acreditou 
em Antônio porque ele não 
era como os outros garotos. O 
amigo era educado, gentil e lia a 
Bíblia. Era seu melhor amigo. 

Depois de alguns dias, du-
rante uma pausa no trabalho, 
Antônio convidou Florêncio 
para ir à igreja. “Você gostaria 
de ir à igreja?”, ele perguntou 
enquanto os dois meninos 
bebiam pozol, uma bebida 
doce de milho roxo. “Temos 
um programa especial para as 
crianças. Nós podemos ler a 
Bíblia juntos e você pode fazer 
novos amigos.” Florêncio res-
pondeu: “Sim! Quero ir”. Porém, 
não foi. A avó pertencia a outra 
denominação cristã e não 
gostava dos adventistas do 
sétimo dia. Ela pensava que 
eles eram preguiçosos por não 
trabalhar aos sábados.  

Mas Antônio não desistiu 
e convidou o amigo alguns 
dias depois. “Venha comigo à 
igreja”, disse. Florêncio queria 
ir, mas a avó não permitia. An-
tônio continuou convidando o 
amigo regularmente. Depois de 
um mês, Florêncio encontrou 
uma oportunidade. Certa manhã 
de sábado, a avó saiu de casa 
cedo para vender abacates 
e rosas. Ele foi à igreja com 
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Antônio e gostou muito do 
culto. As pessoas eram amis-
tosas, e ele gostou muito 
da Escola Sabatina. 

Ao regressar para casa, a avó 
esperava por ele. “Onde você 
estava?”, ela perguntou. “Fui 
com Antônio à Igreja Adven-
tista”, o garoto respondeu. A 
avó ficou furiosa. “Não gosto 
daquela igreja. Você não pode ir. 
Vou comprar cerveja para você 
se não for à igreja”, ela esbra-
vejou. Mas, Florêncio continuou 
indo à igreja, aos sábados, com 
o amigo. Ele fugia de casa 
quando a avó saía para vender 
os produtos da fazenda e vol-
tava antes que ela retornasse. 

Dois anos se passaram, e An-
tônio se mudou com a família 
para uma cidade diferente. Sem 
o amigo, Florêncio deixou de ir à 
igreja e começou a adotar maus 
hábitos. Aos 19 anos, ele bebia 
muita cerveja com a aprovação 
da avó. Em seguida, começou 
a usar maconha e, depois, co-
meçou a fumar cocaína. Mas a 
semente que Antônio plantou 
enquanto trabalhava na fazenda 

da avó não morreu. Depois 
de lutar contra os vícios por 
muitos anos, Florêncio clamou 
a Deus pedindo ajuda. “Por 
favor, cure-me!” Ele continuou 
orando por um ano. De repente, 
o desejo de beber, fumar e usar 
drogas foi embora. Aos 45 anos, 
ele conseguiu se libertar do vício 
e está muito feliz porque sabe 
que Deus respondeu às suas ora-
ções. Finalmente, ele entregou 
o coração a Jesus e se uniu 
à Igreja Adventista. 

Florêncio disse que se tornou 
adventista porque se lem-
brou do que Antônio lhe dissera 
quando tinha quatro anos: 
a Igreja Adventista segue a 
Bíblia e obedece à Lei de Deus, 
inclusive a guarda do sábado. 
Hoje, Florêncio tem 61 anos 
e gosta muito de contar como 
Deus o livrou da vida de be-
bidas alcoólicas e drogas. 
Aproximadamente vinte 
pessoas entregaram o co-
ração a Jesus após ouvir o 
testemunho dele e receber es-
tudos bíblicos. “Temos um po-
deroso Deus!”, disse Florêncio. 
“Não posso explicar Seu poder 
que transformou minha vida.” 
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Somos gratos porque a oferta do 
primeiro trimestre de 2018 ajudou 
a construir uma ala nova no 
Hospital Adventista do Sudeste, 
localizada na cidade natal de 
Florêncio, Villahermosa, México. 

 

Informações adicionais  

Assista ao 
vídeo sobre Florêncio 
no YouTube: bit.ly/
Florencio-Vazquez.  

Faça o download das 
fotos no Face-
book (bit.ly/fb-mq).  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts. 

 

PROGRAMA DE 
13º SÁBADO

“DESCOBRINDO 
MINHA VOCAÇÃO”  

Tudo começou quando co-
mecei a cursar o Ensino Médio. 
Foi numa pequena cidade 
mexicana, localizada a duas 
horas de viagem, ao sul da 
fronteira com o estado ame-
ricano do Texas. Ketzy, uma 
colega de classe, e eu nos 
tornamos grandes amigas. 
Fiquei sabendo que ela era 
adventista. Muitas vezes, fui 
convidada por ela para os 
acampamentos e outras ativi-
dades da igreja. Mas, enquanto 
estávamos cursando o Ensino 
Médio, recusei todos. 

“Não posso. Meus pais não 
me deram permissão”, era 
minha resposta. Na verdade, 
eu nunca havia pedido a meus 
pais. Apenas não estava interes-
sada. Os convites entravam por 
um ouvido e saíam pelo outro. 
Às vezes, Ketzy e eu tínhamos 
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respeitosas discussões sobre o 
sábado. Ela falava no que acre-
ditava, e eu lhe mostrava minhas 
crenças. Mas, na verdade, eu não 
sabia ao certo quais eram. Eu 
só estava tentando mostrar que 
pensava o oposto dela. De qual-
quer forma, meu pai havia dito 
que saber sobre o dia sagrado 
não era importante. 

Quando terminou o Ensino 
Médio, Ketzy decidiu estudar 
medicina, mas minha inscrição 
na universidade foi rejeitada. 
Então, comecei a pensar que 
Deus havia Se esquecido de 
mim. Fiquei triste por um ano e, 
quando Ketzy me convidou para 
um acampamento, aceitei o con-
vite. Imediatamente, gostei do 
acampamento. Os participantes 
eram legais e receptivos. Os três 
dias de acampamento foram 
destinados ao trabalho missio-
nário. Limpamos um rio e refor-
mamos uma Igreja Adventista. 
Visitar os lares foi o que mais 
me impressionou. O rosto das 
pessoas brilhava após can-
tarmos uma música ou lermos 
um verso bíblico. Eu pude ver 
corações transformados por 
nossas orações. 

Eu nunca havia participado 
de um trabalho missionário e 
fiquei surpresa de ter-me sen-
tido tão bem. Pensei: “Quero 
muito fazer mais trabalhos 
como esse. Preciso fazer isso 
sempre!” O acampamento de 
final de semana transformou 
minha vida. Toda a minha tris-
teza desapareceu. Senti como 
se minha vida tivesse um pro-
pósito, porém, não sabia que 
propósito era esse. Contei aos 
meus pais sobre a experiência 
vivida, mas eles não demons-
traram nenhum interesse. No 
sábado seguinte, fui à igreja. As 
pessoas foram muito receptivas 
e me envolveram nas atividades 
da igreja. Aprendi muito ao ler a 
Bíblia e depois disso fui à igreja 
todos os sábados. 

Um mês após o acampamento, 
um estudante de teologia da 
Universidade Adventista de Mon-
temorelos visitou a igreja para 
realizar uma semana de reuniões 
evangelísticas. Convidei-o para 
jantar em casa, e ele falou com 
minha família sobre a Bíblia. 
Enquanto se preparava para ir 
embora, me perguntou: “Você 
já pensou no batismo?” Quando 
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ouvi a pergunta, pensei: “Nossa! 
Quero ouvir isso!” Imediatamente 
decidi me batizar. Após três 
dias, meus pais e Ketzy assis-
tiram ao meu batismo. 

Um mês depois, assisti ao Cam-
porí de desbravadores na 
Universidade Montemorelos. 
Durante o momento de testemu-
nhos, os organizadores me cha-
maram para contar minha 
história. As pessoas ficaram 
visivelmente emocionadas. 
Quando terminei, um organi-
zador anunciou: “E ela quer ser 
aluna de Montemorelos”.  

Na verdade, esse não era meu 
objetivo. Eu não tinha condições 
financeiras e, além disso, queria 
ficar com meus pais. Mas não 
pude recusar a sugestão de 
um professor para que, durante 
as férias de verão, eu traba-
lhasse na colportagem, a fim 
de conseguir dinheiro para meus 
estudos. Enquanto visitava as 
casas ao redor da universidade, 
aprendi mais sobre a fé. Per-
cebi que meu desejo de visitar 
as pessoas em suas casas 
havia se tornado realidade. Apai-
xonei-me pela colportagem. 

Quando as férias acabaram, 
meus pais me mandaram voltar 
para casa. Em casa, ansiava 
por voltar à universidade para 
continuar ganhando o dinheiro 
das mensalidades na colpor-
tagem. Percebo agora que Deus 
estava me impressionando 
para trabalhar como colpor-
tora evangelista. Por fim, disse 
ao seus pais que se não me le-
vassem de volta à universidade, 
iria por conta própria. Com raiva, 
eles me levaram de volta. Ao me 
deixarem ali, sem nem mesmo 
se despedirem de mim. Foi 
difícil para mim, e orei: “Senhor, 
somos apenas você e eu”.  

Um mês passou sem comu-
nicação com meus pais, e 
comecei a questionar minha 
decisão. Telefonei para meu 
pai. Assim que falei do meu 
desejo de voltar para casa, ele 
disse: “Você não pode voltar. 
Fique aí. Sua mãe e eu agora 
somos adventistas”. Mal 
pude acreditar e comecei a 
chorar. Mal consegui falar 
de tanto que chorei. Mais 
tarde, soube que meus pais 
ficaram surpresos com minha 
determinação de servir a 
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Deus como colportora evan-
gelista. Depois de me dei-
xarem na universidade, eles 
decidiram ir à Igreja Adventista 
a fim de conhecê-la. Rece-
beram estudos bíblicos e deci-
diram ser batizados. Durante 
todo aquele tempo, pensei que 
eles estavam com raiva de mim.  

Seis semanas após aquele 
telefonema, meus pais foram 
batizados junto com meu 
irmão de 17 anos e minha irmã 
de 13 anos. Minha fidelidade ao 
chamado divino para trabalhar 
na colportagem levou minha fa-
mília ao batismo. Minha cidade 
natal, San Fernando, é pequena, 
e todos sabem que minha fa-
mília pertence à Igreja Adven-
tista. À medida que meus pais 
e eu compartilhamos nossa 
história, muitas famílias de-
monstram interesse pela igreja. 
Eu não sei o que vai acontecer a 
seguir. Isso é apenas o início da 
nossa história.  

A oferta deste trimestre ajudará 
a abrir um centro de treinamento 
missionário “Viva Melhor”, na 
Universidade Adventista 
de Montemorelos e em mais 

doze instituições adventistas 
educacionais na Divisão 
Interamericana. Agrade-
cemos muito pelas ofertas que 
ajudam a espalhar o evangelho 
ao redor do mundo. 
  

Ofertas  

  

Informações adicionais  

Peça a uma jovem para 
contar a história na primeira 
pessoa.  

Assista ao 
vídeo sobre Ashley 
no YouTube: bit.ly/
Ashley-Alvarez.  

Faça a download das 
fotos no Facebook: bit.
ly/fb-mq.  

Para mais notícias 
missionárias e outras 
informações sobre 
a Divisão Interameri-
cana, acesse: bit.ly/
IAD-Facts. 
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ANOTAÇÕES


