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De acordo com os relatórios estatísticos da Secretaria DSA, em 2015 
tínhamos na América do Sul 3.911 pastores e em 2020 essa quan-
tidade disminuiu para 3.776. Agora, em 2015 tínhamos 2.410.578 
membros e em 2020 nos fechamos o ano com 2.568.20. Proporcio-
nalmente, em 2015 tínhamos um pastor para cada 616 membros, 
e agora temos um pastor para cada 680 membros. Em 2015 cada 
pastor na América do Sul tinha 6,8 igrejas, e agora são 7,5. Ou seja, 
cada vez é menor o número de pastores em relação aos membros e 
cada vez o pastor tem um maior número de igrejas.

Todos sabemos que, no contexto de uma igreja pós-pandemia, nos 
próximos anos, o número de pastores não vai aumentar muito. Como 
vamos dirigir nosso crescimento com tão poucos pastores? Além do 
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mais, sabemos que a crise econômica mundial irá aumentar, ou seja, 
cada vez, será pior. Até podemos dizer, conforme diz o Espírito de 
Profecia, que chegará o momento em que não teremos em funcio-
namento, o sistema salarial dos pastores, como existe hoje em dia. 

Quando Jetro observou como Moisés estava trabalhando com uma 
“membresia” tão grande, ele o aconselhou a colocar responsáveis por 
grupos menores, para aliviar seu trabalho e que fosse mais efetivo 
(Êxodo 18:17-23). Mesmo que tenhamos apenas 3.776 pastores na 
América do Sul, temos 139.946 professores de Escola Sabatina que 
têm a seu cargo uma quantidade igual de “mini-igrejas”. Se cada um 
deles atuar como “pastor”, podemos imaginar um futurto diferente.

PASTOREIO NA ESCOLA SABATINA E PEQUENO GRUPO

Na América do Sul, o pastor tem em média 7,5 igrejas e 680 mem-
bros. Ele pode estar uma vez a cada dois meses, em média, durante 
um Sábado em cada igreja. Por outro lado, o professor de Escola 
Sabatina tem em média 18,3 membros em sua Unidade de Ação... 
Quem poderá personalizar melhor a atenção pastoral? O professor 
com 18 alunos ou o pastor com 680 membros? A resposta é obvia, 
por esta razão, é imprescindível que o Professor da Escola Sabatina 
seja o Pastor de sua Unidade de Ação / PG.

O professor precisa familiarizar-se com os seus alunos, dedicar 
tempo para demonstrar amor e consideração por eles individu-
almente. Os  professores “devem aproximar-se do coração dos 
alunos, com tato, simpatia, paciente e determinado esforço, a 
ƼQ�HI�MRXIVIWWEV�GEHE�IWXYHERXI�VIPEXMZEQIRXIʚ�WEPZEʡʝS�HI�WYE�
alma.” (CSES, pág.114)

Um relacionamento real não se limita a um encontro  por semana. 
Será importante, então, o professor demonstrar interesse por seus 
alunos telefonando durante a semana para saber como vão ou, 
então, visitando-lhes (pessoalmente ou online), estabelecendo um 
vínculo de amizade sincera e criando o interesse nos alunos de 
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participarem na Escola Sabatina. “A eles vos unireis em amorável 
simpatia, visitando-os em seu lar.” (CSES, pág. 76).  

O professor deve se preocupar com cada um de seus alunos, visi-
tando-os, provendo-lhes meios para se alimentarem espiritualmente, 
dando-lhes alimento espiritual sólido a cada semana e amando-os, 
está sendo efetivamente “um pastor”. 

MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA NA ESCOLA SABATINA /PG

No início da Igreja Adventista o principal objetivo da Escola Sabatina 
era ganhar almas para Cristo. Ellen White declarou: “A Escola Saba-
XMRE�HIZI�WIV�YQ�HSW�QEMSVIW�MRWXVYQIRXSW��I�S�QEMW�IƼGE^�IQ�PIZEV�
almas a Cristo” (CSES, 10). A Escola Sabatina se envolvia mais do que 
com o estudo da lição. O propósito dos membros da escola sabatina 
era trazer as pessoas para mais perto de Jesus. A classe da escola 
sabatina não tinha atividades apenas aos sábados pela manhã, mas 
envolvia-se em atividades missionárias durante toda a semana.

Hoje, Escola Sabatina está perdendo o seu objetivo principal que 
é ganhar almas para Cristo. Hoje a escola sabatina deve seguir o 
exemplo dos pioneiros e atuar em sua comunidade para trazer as 
pessoas para Jesus. Por esta razão, a primeira ênfase da DSA para 
o quadriênio é a “participação ativa em Unidades de Ação e Pe-
quenos Grupos”. A “participação ativa” do membro da unidade/PG no 
programa missionário da igreja não é um assunto relacionado com o 
fato de alcançar ou não os alvos ou objetivos que tenhamos. Trata-se 
de um assunto que tem uma íntima relação com a vida espiritual 
de nossa classe. Não é possível desenvolver uma vida espiritual 
saudável, sem uma genuína preocupação com o próximo.

É uma responsabilidade solene do professor de Escola Sabatina 
ajudar todos os membros a se comprometer com o programa 
missionário da igreja a através das Unidades da Ação/ PG com as 
seguintes ações:
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• Levar o registro das Duplas Missionárias e dos 
Estudos Bíblicos dados. 

• Convidar toda a classe a fazer oração 
intercessória em favor de todos os interessados. 

• Prover os materiais necessários para cada 
trabalho (Lições, estudos bíblicos, etc.) 

• Compartilhar experiências e testemunhos 
missionários. 

• Coordenar toda ação missionária com os alunos 
de sua Unidade de Ação/PG 

• Se possível, acompanhar alguns dos alunos no 
trabalho missionário

Nosso sonho é que 100% dos membros da igreja “participem ativa-
mente” das Unidades de Ação e Pequenos Grupos. Trabalharemos 
juntos para que a Escola Sabatina e os Pequenos Grupos sejam a 
estrutura para o pastoreio e a mobilização missionária e assim pre-
parar um povo para o encontro com Cristo. 

Deus os abençoe!

Pr. Bill Quispe
Diretor do Departamento de 
Escola Sabatina, DSA
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A Escola Sabatina cresceu muito nos primeiros 80 anos de existência, 
TSVUYI� WIQTVI� XIZI� EPZSW� HIƼ�RMHSW� I� XIQ�FYWGEHS� E� GSSTIVEʡʝS�HI�
todos os seus membros para alcançá-los. Os alvos são necessários para 
o crescimento, porque “o que não se pode medir, não se pode melhorar". 
O Espírito de Profecia diz: 

“Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, é o 
MHIEP�HI�(IYW�TEVE�GSQ�7IYW�Ƽ�PLSW��%�WERXMHEHI��SY�WINE��E�WIQIPLERʡE�
com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta 
a senda de um contínuo progresso” (Educação, p. 18)”. 

ƈ3� ʤ\MXS� IQ� UYEPUYIV� GSMWE� UYI� IQTVIIRHEQSW� I\MKI� YQ� SFNIXMZS�
HIƼ�RMHSƉ��-HIQ��T�������

Isso se aplica tanto à obra da Escola Sabatina como a qualquer outro 
ramo. É um princípio fundamental de vida. Esforços sem propósito 
não podem alcançar sucesso.

A IMPORTÂNCIA DE TER 
METAS CLARAS
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1 - CADA MEMBRO DA IGREJA SENDO MEMBRO DA ESCOLA SABATINA

Um dos primeiros passos necessários para que a Escola Sabatina 
prospere é conseguir que cada membro da igreja seja um membro 
ƼIP�HE�)WGSPE�7EFEXMRE��9QE�)WGSPE�7EFEXMRE�TVʬWTIVE�WMKRMƼGE�YQE�
igreja próspera. Mediante observação cuidadosa, durante muitos anos, 
tem-se mostrado claramente que ninguém pode descuidar ou des-
TVI^EV�E�SFVE�HE�)WGSPE�7EFEXMRE�I� WYE� MRƽYʤRGME�� I�S�IWXYHS�HMʛVMS�
da lição que fomenta, sem sofrer uma grande perda. Frequentemente, 
esse é um dos primeiros passos descendentes de um membro da 
igreja que para de assistir à Escola Sabatina. Deve-se trabalhar fervoro-
samente para salvar cada crente para a verdade guardando-o na Escola 
Sabatina, onde se alimenta constantemente sua vida espiritual.

-WWS�WMKRMƼGE�UYI�GEHE�QIQFVS�HIZI�WIV�YQ�SFVIMVS�ƼIP�HE�)WGSPE�7E-
batina, estando sempre presente e trabalhando para trazer outros. “Há 
também muito a ser feito na obra da Escola Sabatina, no que respeita 
a levar o povo a sentir sua obrigação e fazer sua parte” (Testemunhos 
4EVE�E�-KVINE, v. 5, p. 256).

Qual é o alvo de membros que todos devem se esforçar para alcançar? 
É ter todos os membros da igreja inscritos e ativos na Escola Sabatina, 
incluindo as crianças e pessoas que ainda não são batizadas.

SEIS GRANDES ALVOS DA 
ESCOLA SABATINA:

Todos os membros que 
estão no registro da igreja 
devem ser membros da Escola 
Sabatina. 

1

Cada membro presente e a 
tempo a cada sábado. 
2

Estudo diário da Lição da 
Escola Sabatina. 
3

Obra pessoal para cada 
aluno: estudos bíblicos. 
4

Ofertas liberais para as 
missões. 
5
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Qualquer pessoa que tenha o desejo de assistir regularmente pode ser 
membro da Escola Sabatina.

2 - CADA MEMBRO PRESENTE E A TEMPO

A assistência irregular à Escola Sabatina é perigosa para a vida espiritual 
do membro e da própria Escola Sabatina, pois só se pode manter o inte-
resse mediante a assistência regular. Cada sábado que se falta é como 
um elo perdido na corrente. Há algumas ausências inevitáveis, mas 
quase todas as outras podem ser evitadas tendo planos cuidadosos.

A reunião da Escola Sabatina é um horário marcado com Jesus e Sua 
Palavra. “Pontualidade e decisão na obra de Deus são muito necessá-
rias” (8IWXIQYRLSW�4EVE�E�-KVINE� v. 3, p. 500).

3 - ESTUDO DIÁRIO DA LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA

A Palavra de Deus é o grande alimento espiritual sem o qual é absolu-
tamente impossível viver espiritualmente. É mais necessário estudar 
E�&ʧFPME�HMEVMEQIRXI�TEVE�VIGIFIV�EPMQIRXS�UYI�ZMZMƼGE�IWTMVMXYEPQIRXI�
que comer diariamente para ter força física. Diz a serva do Senhor:

“Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada 
dia à meditação, oração e estudo das Escrituras estarão em ligação 
GSQ�S�'ʣY�I�XIVʝS�YQE�MRƽYʤRGME�WEPZEHSVE��XVERWJSVQEHSVE�WSFVI�SW�
que os cercam” (8IWXIQYRLSW�4EVE�E�-KVINE� v. 5, p. 112).

ƈ*EVME� QYMXS� FIQ� TEVE� RʬW� TEWWEV� HMEVMEQIRXI� YQE� LSVE� VIƽIXMRHS�
sobre a vida de Jesus” (3�(IWINEHS�HI�8SHEW�EW�2EʡʮIW� p. 83).

“Não há motivo de as lições da Escola Sabatina serem aprendidas, por 
professores e alunos, com menos perfeição do que as lições da escola 
HMʛVME��(IZIQ�WIV�QIPLSV�ETVIRHMHEW��TSMW� XVEXEQ�HI�EWWYRXSW� MRƼRM-
tamente mais importantes. Essa negligência é desagradável a Deus” 
('SRWIPLSW�TEVE�E�-KVINE��p. 272).

Não há melhor ocasião para o estudo da lição da Escola Sabatina que 
a hora do culto da família.
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Isso quer dizer que até a iniciativa do estudo da lição deve ajudar no 
reavivamento do altar da família, que é o culto familiar.

4 - OBRA PESSOAL PARA CADA ALUNO (ESTUDOS BÍBLICOS)

Considerando que o propósito supremo da Escola Sabatina é ganhar 
EPQEW��GEHE�QIQFVS�HE�QIWQE�I�IWTIGMEPQIRXI�SW�SƼGMEMW�I�TVSJIW-
sores devem ter esse alvo em mente em tudo o que fazem. Algum dia, 
S�7IRLSV�PLIW�TIVKYRXEVʛ��ƈ3RHI�IWXʛ�S�VIFERLS�UYI�PLI�JSM�GSRƼEHS#Ɖ�
A obra pessoal em prol das almas é a obra mais grandiosa e mais in-
teressante que se pode fazer. Muitos aguardam a palavra pessoal ou 
a oração que os ajude a se decidir.

Ninguém que não sinta uma carga pela salvação das almas deve en-
sinar. Cada professor deveria ter por alvo a salvação de cada membro 
de sua unidade de ação. Não só devemos desejar converter os não 
conversos, como animar no caminho da salvação algum membro 
desanimado.

Uma Escola Sabatina cheia de amor pelas almas será um lindo lugar 
ES�UYEP�MV��TSMW�MVVEHMEVʛ�E�MRƽYʤRGME�HS�'ʣY�

5 - OFERTAS LIBERAIS PARA AS MISSÕES

Ofertar para as missões tem sido a vida da igreja e da Escola Sa-
batina, pois Cristo disse: “Há maior felicidade em dar do que em re-
ceber” (At 20:35). É esse princípio que nos induz a dar liberalmente 
o melhor para os campos missionários. São essas dádivas para as 
missões que têm nos unido em uma grande igreja ao redor do mundo. 
Aprendemos a amar aqueles a quem damos. Graças às ofertas da 
Escola Sabatina, tem sido possível rodear o mundo com a mensagem 
do terceiro anjo nesta geração.
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Há tempos que Escola Satina é conhecida como o GSVEʡʝS�HE�-KVINE, 
e como todo o coração, para estar saudável, é preciso mantê-lo 
ativo. Para isso, quero mostrar 10 dias práticas para tornar o pro-
grama da Escola Sabatina ativo e atrativo em sua igreja. 

1. Realize uma abertura atrativa. O auxiliar da Escola Sabatina 
contém ideias para que em cada sábado a abertura da Escola 
Sabatina seja diferente e esteja conectada com o assunto da 
lição. Porém, é possível usar a criatividade e realidade local para 
que a abertura envolva os alunos, seja criativa, e se torne atra-
tiva para que os mesmos sejam motivados a chegarem pontual-
mente na Escola Sabatina. Use fotos, conte histórias de pessoas 
da igreja local, música, uma pequena encenação, vídeos, brindes 
surpresas para quem chegou no horário, dentre outros.

10 DICAS 
PARA OTIMIZAR SUA ESCOLA SABATINA
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2. Música Especial. Convide cantores, trios, quartetos, tenha 
música especial em seu programa da Escola Sabatina. Lem-
brando sempre de cuidar com o tempo, para que a quantidade 
de músicas não ocupe o tempo do estudo da lição. 

3. Priorizar o tempo do estudo em classes. Realizar um pro-
grama de abertura que seja criativo e ao mesmo tempo ob-
jetivo, para que os professores tenham 55 minutos para as 
atividades em classes. 

4. Tornar o momento de confraternização uma oportunidade para 
testemunho. Combinar previamente com um dos alunos para dar 
um testemunho missionário ou compartilhar uma experiência 
positiva que ocorreu durante a semana. Incentivar para que nos 
próximos sábados outros alunos testemunhem também. 

5. Fazer o estudo da lição participativo. Para fazer isso o pro-
fessor precisa focar no tema central da lição e em três pontos 
chaves. Para cada ponto, preparar perguntas para os alunos 
responderem e pedir ajuda na leitura dos textos bíblicos. 
Dessa maneira, todos os alunos terão oportunidade de falar 
durante o estudo em classes. 

6. Pastorear os alunos. No momento da chamada fazer com que 
esse seja um tempo de qualidade: celebrar as vitórias referente 
ao envolvimento dos alunos e dos discipulados. Também veri-
ƼGEV�UYIQ�IWXʛ�EYWIRXI�I�GSQFMREV�GSQ�SW�EPYRSW�TVIWIRXIW�
uma forma de convidar esses que faltaram para o próximo en-
contro da Escola Sabatina. 

7. Ofertório. Deixar um momento no programa para o infor-
mativo mundial das missões e dar oportunidade dos alunos 
ofertarem. 

8. Encontro nos PG´s. Estimular as classes para que tenham 
seus encontros extraclasses semanais nos PG´s. Nesses en-
contros o foco deve estar no relacionamento e na missão. Ou 
seja, envolver os de dentro para salvar os de fora. Ah, não se 
IWUYIʡE�HI�GSPSGEV�GSQMHE�RS�ƼREP����:EM�HEV�GIVXS��
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9. Batismo. Programe um batismo por trimestre para acontecer 
dentro do programa da Escola Sabatina. Faça desse dia um 
momento de festa, com oportunidade para convidar amigos, 
ex-adventistas e membros que ainda não tem o hábito de fre-
quentar a Escola Sabatina. Fortaleça os laços de discipulado 
nesse momento.

10. Faça uma celebração local da Escola Sabatina a cada 13o 
sábado. Envolva o máximo de pessoas possíveis. Dê oportuni-
dade para as novas gerações: jovens, adolescentes e crianças. 
Use a criatividade e faça algo especial e diferente em cada 
uma destas celebrações. Aproveite para louvar a Deus pelo 
que Ele tem feito através da Escola Sabatina. 

Essas são 10 dicas simples que podem ser adaptadas e utili-
zadas em qualquer Igreja, seja qual for a realidade. “Nossas Es-
colas Sabatinas são nada menos que sociedades bíblicas, e no 
santo trabalho de ensinar as verdades da Palavra de Deus, podem 
realizar muito mais do que até o presente. A Escola Sabatina, 
quando bem dirigida, possui maravilhoso poder e se destina a re-
alizar uma grande obra [...] Há, na Escola Sabatina, um precioso 
campo missionário, e se agora há sinais que fazem prever o bem, 
são eles apenas indicações e começo do que pode ser feito”. — 
Testimonies on Sabbath School Work, 29.

Pr. João Lorini
Unión Sul Brasileira
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BOAS-VINDAS, HINO E ORAÇÃO 
(Diretor – 5’)

REVISAR OS ÍNDICES DO CRM 
(Secretária – 10’)

COORDENAÇÃO DOS PROJETOS 
MISSIONÁRIOS DA IGREJA 

(Diretor Missionário – 10’)

TREINAMENTO
(Pastor – 15’) 

ESBOÇO DA LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA
(Responsável – 15’)

ENCERRAMENTO
(Diretor – 5’)

1

2

3

4

5

Duração
uma hora

CLASSE DOS 
PROFESSORES 

PROGRAMA: 

6

O dia e o horário do encontro vão depender 
do consenso do grupo de professores
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COMPARTILHE NOSSAS 
REDES SOCIAIS: 

Facebook SƼGMEP�HE�)WGSPE�
Sabatina: Escola Sabatina 
3ƼGMEP� 

-RWXEKVEQ� 
@escolasabatinadsa. 

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

=SYXYFI� 
)WGSPE�7EFEXMRE�3ƼGMEP��

:EQSW�RSW�YRMV�ʚ�GEQTERLE�
mundial do estudo diário da 
lição da Escola Sabatina, 
colocando:

hashtag #LESAdv nas 
postagens de Twitter, 
Facebook e -RWXEKVEQ���

#

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL

01/01
Dia do Compromisso
com o Estudo Diário 

da Lição
Escola Sabatina

10/02 a
19/02

10 Dias de Oração e
10 Horas de Jejum Ministério da Mulher

19/03 Dia Mundial do
Jovem Adventista Ministério Jovem

DATAS ESPECIAIS 
PARA SEREM DIVULGADAS NO TRIMESTRE: 
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Diretor (a): Faça com sua igreja um compromisso, no início do trimestre, 
para que todos estudem a lição. Peça para eles assinarem o compromisso, 
SVI�TSV� MWWS�I�HIWEƼ�I�GEHE�EPYRS�E� XIV�E�WYE�GSQYRLʝS�HMʛVME�EXVEZʣW�HE�
Bíblia e da Lição da Escola Sabatina.

1 DE JANEIRO 
DIA DO COMPROMISSO

ASSINATURA

MEU 
COMPROMISSO

Pela graça de Deus, estudarei a
minha Bíblia e a Lição da Escola

Sabatina todos os dias.



A ESCOLA 
SABATINA 

APRESENTA:

Sugestões de 
Programas para 

Diretores

20221 TRI
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1 de janeiro de 2022

A CARTA DOS 
HEBREUS E A NÓS

1

Boas-vindas: Bom dia! Um feliz sábado! Como é bom nos encon-
trarmos na igreja. Que bênção é mais um sábado na vida do cristão, 
você não acha? 

9Q� NSZIQ� ƼGSY� MQTVIWWMSREHS� GSQ� YQE� TMRXYVE� HS� VSWXS� HI� YQE�
moça. O que mais o atraiu foram os olhos dela. Anos depois, o pintor, 
Arnold Jiménez, revelou ao jovem que o segredo estava nas pupilas 
HE�QYPLIV��UYI�VIƽIXMEQ�S�UYI�IPE�IWXEZE�SPLERHS��.IWYW�RE�GVY^��

Neste novo ano e trimestre vamos aprender que no caso de Jesus, o 
que cativa os leitores não é simplesmente o que Ele fez, mas quem 
Ele é. Ele é o Autor e Consumador da fé. Jesus é o novo Josué, preci-
samos segui-lo. Jesus é o novo Adão, o Filho do Homem, em quem se 
cumprem os propósitos de Deus para a humanidade. 

O retrato de Jesus e Seu amor é o tema deste trimestre. Assim 
como a imagem de Cristo nos olhos da pintura atraiu o jovem, que a 
imagem de Jesus em Hebreus atraia nosso olhar e admiração pelo 
RSWWS� -VQʝS�RS�'ʣY��5YI�RSWWSW�SPLSW� IWXINEQ�Ƽ\SW�RS�1IWXVI� I�
Bom Salvador! 

Hino inicial: “Fixa teus olhos no Mestre” – Nº 360
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



20 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

:SGʤ� Nʛ� MQEKMRSY� GSQS� WIVME� SYZMV� .IWYW�� SY� YQ� HSW� ETʬWXSPSW�
pregar? Temos trechos escritos e resumos de alguns de seus ser-
mões, mas esses textos apresentam apenas uma ideia limitada do 
que foi dito. Mas, Deus preservou pelo menos um sermão completo: 
a carta aos Hebreus. Nesta semana começamos a estudar o primeiro 
“sermão cristão completo” que temos, uma carta dirigida aos crentes 
que aceitaram Jesus. Que você permita Deus falar ao seu coração 
através deste estudo! 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração 
e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão au-
QIRXEV� HME� ETʬW� HME�� :SGʤ� ʣ� XIRXEHS� E� HEV� PYKEV� E� WIRXMQIRXSW� HI�
ansiedade ou de profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando 
tudo parece ameaçador, não tenha medo. Tenha fé em Deus. Nesta 
semana, tenha certeza que Deus conhece suas necessidades e Ele 
TSWWYM�XSHS�S�TSHIV��)RXVIKYI�I�'SRƼI��

,MRS�ƼREP� “De manhã bem cedo busco”; Nº 23
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)
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8 de janeiro de 2022

A MENSAGEM 
DE HEBREUS

2

Boas-vindas: Bom dia! Um feliz sábado para você! Como é mara-
vilhoso saber que o Senhor nosso Deus preservou a sua e a minha 
vida e nos da o privilégio de O adorarmos neste sábado! Saudamos 
a todos os irmãos e amigos!

Conta-se que certa pessoa foi contratada para realizar uma obra. Sua 
missão era a de cavar o maior buraco que pudesse em um dia. Ausen-
tando-se o patrão, aquele trabalhador olhou ao redor, abaixou-se e com 
as mãos, começou a cavar. Passadas algumas horas, o patrão veio 
ZIVMƼGEV� S� XVEFEPLS�� IRGSRXVSY� YQ�TIUYIRS� FYVEGS� I� S� XVEFEPLEHSV�
com as mãos feridas, quase não conseguindo mais. 

O patrão oferece-lhe então algumas ferramentas (enxadas, pica-
retas), que o empregado prontamente aceitou sem nada perguntar. 
Passadas mais algumas horas, o patrão voltou e viu agora um 
buraco bem maior, mas o empregado estava muito cansado e não 
conseguia mais produzir. 

Então, o patrão ofereceu-lhe uma máquina retroescavadeira, de 
ʱPXMQE� KIVEʡʝS�� 3� WIVZS� ƼGSY� MRHMKREHS� I� HMWWI�� ƈ1EW�� S� WIRLSV�
possui uma máquina retroescavadeira?” “Sim”, o patrão respondeu. 
O empregado então perguntou: “E por que o senhor não me disse 
antes”? O patrão respondeu: “Estava aqui à sua disposição, mas 
você não pediu em nenhum momento”. Deus deseja conceder o Es-
pírito Santo a cada um de nós. É Seu desejo que recebamos os dons 

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

4SV� UYI�SW� ƼPLSW� HI�(IYW� TEWWEQ�TSV� XERXS� WSJVMQIRXS#�4EYPS� IW-
creveu a carta aos hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às 
provações. Lembrou-nos que as promessas divinas serão cumpridas 
por meio de Jesus, que está vivo e sentado à direita do Pai e quem 
em breve nos levará para casa. Recapitulemos este assunto que nos 
trouxe esperança e certeza de que servimos um Deus vivo e real! 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

Segundo Paulo, como a geração do deserto, estamos na fronteira da 
terra prometida. No entanto, nossos privilégios e responsabilidades 
são maiores. Não ouvimos Deus falar no Sinai, mas vimos nas Escri-
turas uma maior revelação divina no Monte Sião: Deus em carne. Te-
remos fé? “Sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb 11:6), a geração 
do deserto carecia de fé, que é a essência do que Deus requer. Que 
nesta semana a nossa fé seja renovada em Cristo! 

,MRS�ƼREP� ƈ*ʣ�ʣ�E�:MXʬVMEƉ��2{����
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)

e sejamos felizes usando o máximo de nossa capacidade, mas pre-
cisamos pedir. 
Use esse sábado para pedir a Deus o poder do Espírito Santo para que 
seus dons sejam usados para o cumprimento da missão!

Hino inicial: “Mãos” – Nº 324 
Oração: (ajoelhados)
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15 de janeiro de 2022

O FILHO 
PROMETIDO

3

Boas-vindas: Seja bem-vindo a mais uma Escola Sabatina. Hoje é um 
dia especial! É o sábado, um dia que dedicamos exclusivamente para 
Deus. Estamos felizes com a sua presença.

:SGʤ�WI�YXMPM^E�HS�+SSKPI�TEVE�TIWUYMWEV#�7SFVI�S�UYI�ZSGʤ�XIQ�TIW-
quisado nos últimos dias? A vice-presidente de marketing do Google 
para a América Latina, Paula Bellizia, abriu a edição do Google Leader-
ship Talks, no dia 03/02/2021, dizendo que a busca por “ESPERANÇA” 
foi a que mais cresceu no ano de 2020 – um cenário tomado pelas 
incertezas trazidas pela pandemia da Covid-19. 

Essa afirmação trouxe insights sobre como nossos encontros in-
tencionais podem ajudar a preencher as novas necessidades em 
um momento no qual as pessoas estão mais ansiosas, vulneráveis, 
exauridas com a nova rotina, sujeitas à procrastinação, e muito 
assustadas. Instabilidade e alterações de humor caracterizam o 
estado mental da sociedade atual. Precisamos reconhecer as mu-
danças no tempo que vivemos e considerar as adaptações neces-
sárias, realçando aqui a ideia de mudança não em princípios, mas 
em métodos.

:SGʤ�XEQFʣQ�IWXʛ�FYWGERHS�)WTIVERʡE#�3Y�ZSGʤ�Nʛ�IRGSRXVSY�IQ�
Cristo Jesus? Como membros do movimento Adventista temos não 
só a esperança, mas a certeza de que Jesus vai voltar e restaurar 
este mundo. Então, surge a seguinte pergunta: Temos falado para 

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

Adão e Eva pecaram, mas Deus lhes prometeu uma “semente”, um 
Filho que os libertaria do inimigo e recuperaria a herança perdida. 
1EW��RIRLYQ�ƼPLS�HIPIW�JSM�S�0MFIVXEHSV��0SKS��E�TVSQIWWE�JSM�GSRƼV-
mada a Abraão e a Davi. Contudo, provavelmente, nenhum deles ima-
ginou que esse Filho Redentor seria o próprio Deus. Compartilhemos 
o que aprendemos sobre esse maravilhoso “Filho Prometido”. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão: "Este é o Meu Filho amado, 
em quem Me comprazo", abrangem a humanidade. Deus falou a 
Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e 
fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus "nos fez agra-
dáveis a Si no Amado". Efésios 1:6. [...] Em razão do pecado, a Terra 
foi separada do Céu e alienada de sua comunhão; mas Jesus a ligou 
novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem e 
atingiu o mais alto Céu. [...] A voz que falou a Cristo, diz a toda alma 
crente: "Este é Meu Filho amado, em quem Me comprazo" (E.G.W, 
DTN, pg. 113).  Que em seu retorno Cristo se alegre conosco!

,MRS�ƼREP� “Firme nas promessas”; Nº 274
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)

as pessoas desta esperança? O mundo está procurando no Google 
o que nós temos a resposta. Sejamos quem vai levar a Resposta 
(Jesus) para o mundo!

Hino inicial: “Oh! Que esperança!” – Nº 469 
Oração: (ajoelhados)
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22 de janeiro de 2022

JESUS, NOSSO 
IRMÃO FIEL

4

Boas-vindas: Um feliz sábado! Como é bom estarmos na casa de Deus!

(Sugerimos para este momento que enquanto a história é contada ima-
KIRW�HI�HMJIVIRXIW�XMTSW�HI�FEVGSW�WINEQ�TVSNIXEHEW��8EQFʣQ�YQE�PIQ-
FVERGMRLE�IQ�JSVQEXS�HI�FEVGS�TSHI�WIV�IRXVIKYI�ES�ƼREP�HE�LMWXʬVME�

Conta-se a história de que por volta de 25 de maio de 1940, o exér-
GMXS�FVMXʜRMGS�LEZME�WI�VIXMVEHS�TEVE�EW�TVEMEW�HI�(YRUYIVUYI��:EKE-
rosamente o inimigo foi-se aproximando. Lutando com as costas 
para o mar, não tinham mais como recuar. Centenas de milhares de 
WSPHEHSW�TIRWEZEQ�UYI�WIY�ƼQ�LEZME�GLIKEHS��)RXʝS�S�QMPEKVI�HSW�
pequenos barcos começou. 

Correu por toda a Inglaterra a informação de que pequenos barcos 
eram necessários para evacuar os soldados cercados na França. 
Dentro de horas foi formada a mais estranha de todas as armadas da 
História. Barcos de recreio, de pesca, iates, barcos pesqueiros, e toda 
espécie de embarcação de tamanho pequeno para diferentes ativi-
dades saíram das águas da Inglaterra, dirigindo-se para Dunquerque.

Em torno de mil pequenos barcos de todo tipo saíram para resgatar 
os soldados britânicos, dirigidos por banqueiros, dentistas, pesca-
dores, jovens e velhos. Soldados agradecidos saíram para o Canal 
-RKPʤW�E�ƼQ�HI�IRGSRXVʛ�PSW�RS�HME�WIKYMRXI��)WWIW�TIUYIRSW�FEVGSW�
conseguiram resgatar mais de 350.000 soldados britânicos e aliados. 

Pense como seria se alguns começassem a dizer: "O meu barco é 
muito pequeno. Não adianta eu ir." Ou se outros tivessem pensado: 

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

Jesus é o Filho do Homem, pouco menor do que os anjos, que adotou 
a natureza humana com toda a sua fragilidade, até a morte. Em He-
breus 1, Jesus é o divino Senhor, Criador, Sustentador e Soberano. 
)Q�,IFVIYW����)PI�ʣ�S�7YQS�7EGIVHSXI�LYQERS��QMWIVMGSVHMSWS�I�ƼIP��
6IGETMXYPIQSW�XSHSW�NYRXSW��E�VIWTIMXS�HIWWI�-VQʝS�ƼIP�I�QMWIVMGSV-
dioso, Este que é a manifestação suprema do Deus Criador Eterno. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

O sistema romano de tutela “impuberum” determinava que, com a 
morte do pai, “Um tutor, muitas vezes um irmão mais velho, tornava-se 
VIWTSRWʛZIP�TIPS�GYMHEHS�HSW�ƼPLSW�QIRSVIW�I�HI�WYE�LIVERʡE�EXʣ�UYI�
atingissem a maioridade, aumentando assim o dever natural do irmão 
mais velho de assumir o cuidado de seus irmãos mais novos” (Patrick 
Gray, 2003). Por isso, Hebreus se refere a nós como irmãos de Jesus e 
como Seus Filhos. Que neste sábado tenhamos a certeza de que temos 
um Irmão mais velho, um Tutor, Guardião e Protetor, que é Cristo Jesus! 

,MRS�ƼREP� “Jesus me remiu”; Nº 209
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)

"De que serve meu velho barco a remo?" Felizmente para os soldados 
retidos, o povo da Inglaterra decidiu usar o que tinha para realizar a 
tarefa. Assim é hoje na igreja de Deus! Devemos usar os dons que 
temos a disposição de Deus e Sua obra, independente de parecerem 
“pequenos”. Que Deus continue usando cada um de nós!

Hino inicial: “Ó Mestre, o mar se revolta” – Nº 379
Oração: (ajoelhados)
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29 de janeiro de 2022

JESUS, O DOADOR 
DO DESCANSO 

5

Boas-vindas: Olá! Que bom que você veio à Casa de Deus! Nada melhor 
do que encerrar uma semana aos pés de Cristo. Seja muito bem-vindo!

Em certo campo de batalha havia dois grandes amigos. Ambos preci-
saram ir à frente do combate. Em certo momento o exército inimigo 
começou a atacar e um deles foi atingido por uma bomba e perdeu 
uma das pernas. Nesse momento o general do exército ordenou que 
todos os soldados recuassem e voltassem à base onde eles pode-
riam fugir do inimigo. O soldado ao ver seu amigo ferido na perna de-
sobedeceu à ordem do general e voltou para salvar seu amigo ferido. 

O general e seus soldados chegaram à base e após alguns minutos 
aquele combatente que voltou para resgatar seu amigo chega ao local 
com seu amigo nos braços, porém o mesmo já estava morto. Nesse 
momento o general do exército, de forma dura proferiu as seguintes 
TEPEZVEW��ƈ��4SV�UYI�ZSGʤ�QI�HIWSFIHIGIY#�:SGʤ�TʭW�IQ�VMWGS�E�WYE�
vida e de todo exército. Essa sua atitude irresponsável valeu a pena? 
Com certeza não, pois seu amigo está morto”. O soldado com lágrimas 
RSW�SPLSW�VIWTSRHIY�ES�KIRIVEP�� ƈ��:EPIY�E�TIRE�WMQ��TSMW�UYERHS�S�
tomei em meus braços ele ainda estava vivo e teve tempo de me dizer: 
Eu sempre soube que você voltaria”. Será que estamos “voltando” e sal-
vando as pessoas? Que aceitemos o chamado do Senhor!

Hino inicial: ƈ5YERHS�(IYW�Ƽ^IV�GLEQEHEƉ�Ɓ�2{����
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

Hebreus descreve o descanso tanto como um descanso que pertence 
a Deus quanto como um descanso sabático. Quando guardamos o 
sábado recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós 
quando criou o mundo. Observar o sábado é mais do uma lembrança; 
é um antegozo. Neste momento recapitularemos a maneira que Deus 
revela um futuro de descanso através do sábado. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

"A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase 
HI�WIRXMQIRXSW��QEW�HIZI�I\MWXMV�YQE�GSRWXERXI��WIVIRE�GSRƼERʡE��
:SWWE�IWTIVERʡE�RʝS�IWXʛ�IQ�ZʬW�QIWQSW��IWXʛ�IQ�'VMWXS��:SWWE�
fraqueza se acha unida à Sua força, vossa ignorância à Sua sabe-
doria, vossa fragilidade ao Seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar 
para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio 
eu, mas olhai para Cristo. Que o pensamento demore em Seu amor, 
na formosura e perfeição de Seu caráter" ('EQMRLS�ʚ�'VMWXS� pg. 70). 
Aproveite este sábado para “demorar-se” em Cristo! 

,MRS�ƼREP� “Bem junto a Cristo”; Nº 392
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)
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5 de fevereiro de 2022

JESUS, O 
SACERDOTE FIEL

6

Boas-vindas: Bom dia! Que bom que você escolheu vir à Casa de 
Deus hoje! É um privilégio ter a sua presença aqui conosco. Gostaria 
de lhe dizer que você é muito querido e especial para nós, mas acima 
de tudo para Deus!

�7YKIVMQSW�UYI�ZSGʤ�GSQFMRI�GSQ�S�QMRMWXʣVMS�HI�PSYZSV�HI�WYE�MKVINE�
SY�EPKYʣQ�UYI�WINE�FIQ�HMRʜQMGS�RS�PSYZSV�GERXEV�S�LMRS�GYNE�LMWXʬVME�
será contada a seguir).

)VE������I�IWXEZE�TSV�REWGIV�YQ�ƼPLMRLS�RS�PEV�HI�&MPP�I�+PʬVME�+EMXLIV��
Que esperança havia para o seu futuro? O casal descreve os seus pen-
samentos: “Embora a história tenha revelado que este mundo nunca 
foi muito estável, (…) parece que o nosso século tem sido especial-
mente um tempo de crise (…). O nosso mundo é um planeta cheio 
HI�MRNYWXMʡEW��XVEMʡʝS�HI�GSRƼERʡE�REGMSREP�I�TIWWSEP��%WWEWWMREXSW��
XVʛƼGS�HI�HVSKEW��I�KYIVVE�QSRSTSPM^EQ�EW�QERGLIXIW��*SVE�RS�QIMS�
destas incertezas que a certeza do senhorio do Cristo vivo inundou as 
nossas mentes perturbadas. Ao nascer nosso bebezinho, com toda a 
GSRƼERʡE�IQ�YQ�'VMWXS��ZMZI�I�WSFIVERS��*SM�TSWWʧZIP�TIKEV�RSWWS�Ƽ-
lhinho nos braços, e escrever: Porque Ele vive, posso crer no amanhã! 
Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã 
Pois meu futuro em suas mãos, agora está”!

�2IWXI�PMRO�ZSGʤ�IRGSRXVE�E�QʱWMGE�SVMKMREP��WI�XMZIV�MRXIVIWWI�I�HMWTS-
RMFMPMHEHI��ZSGʤ�TSHIVʛ�QSWXVEV��3�GERXSV�UYI�GSQIʡE�E�WSPEV�E�QʱWMGE�

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

O pecado causou um abismo entre Deus e nós. Esse problema se 
agravou, pois o pecado também implica a corrupção da nossa natu-
reza. E essa natureza corrompida nos separou do amor Dele. O ser 
humano perdeu de vista o amor e misericórdia de Deus e passou a 
vê-Lo como irado e exigente. Recapitulemos sobre as ações incríveis 
que o Pai e Jesus realizaram para superar esse abismo. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a 
LYQERMHEHI� I�(IYW�� )RXVIXERXS�� IQ�'VMWXS� ƼGEQSW� IQ�YRMʝS�QEMW�
íntima com Ele. Ao assumir nossa natureza, o Salvador Se ligou à hu-
manidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós 
por toda a eternidade. O Céu está abrigado na humanidade, e ela, en-
ZSPZMHE�RS�GSVEʡʝS�HS�%QSV�-RƼRMXSƉ��)�+�;��(82� pg. 25). Que neste 
sábado você decida se envolver mais com Cristo! 

,MRS�ƼREP� “Mais de Cristo”; Nº 427
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)

ʣ�S�EYXSV�HE�QIWQE�Ɓ�ƈ&IGEYWI�,I�0MZIWƉ�ZINE�IQ�LXXT���[[[�]SYXYFI�
GSQ�[EXGL#Z!C*HU3J�(�I%

Hino inicial: “Porque Ele vive” – Nº 70
Oração: (ajoelhados)



31Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

12 de fevereiro de 2022

JESUS, A 
ÂNCORA DA ALMA

7

Boas-vindas: Feliz Sábado! Seja muito bem-vindo a mais um pro-
grama da Escola Sabatina. A sua presença faz toda a diferença.

:SGʤ�IWXʛ�WIQ�XIQTS�TEVE�SVEV#�%GVIHMXI�ZSGʤ�RʝS�ʣ�S�ʱRMGS��1EW��
quando deixamos de passar um tempo diário com Deus, em oração, 
deixamos de ouvir a Sua voz. E, se não sabemos quem Deus realmente 
é, podemos tomar decisões desastrosas e jamais experimentar o que 
ele tem para nós.

3VEV�ʣ�YQE�EXMXYHI��YQE�HIGMWʝS�GSRWGMIRXI�UYI�XSQEQSW�E�ƼQ�HI�
enfrentar o que quer que esteja diante de nós. Precisamos nos em-
penhar para fazer da oração um estilo de vida, de modo que orar seja 
nossa primeira reação, e não a última.

Aproveite os “10 dias de Oração” e ouça a voz de Deus a te guiar. Que 
Deus nos ajude a sempre O buscarmos em primeiro lugar e sermos 
agradecidos por Sua compaixão, amor e misericórdia. Declare como 
o Salmista: “Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei 
as minhas mãos”! 
 
Hino inicial: “Bendita hora de oração” – Nº 419
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDO E PASTOREIO 

Será que podemos desanimar por causa das provações e nos afas-
tarmos da fé em Cristo e em Suas promessas? Paulo expressou fé 
IQ�WIYW�PIMXSVIW�I�I\EPXSY�.IWYW�GSQS�E�TIVWSRMƼGEʡʝS�HE�TVSQIWWE�
divina inquebrantável de salvação e repete em Hebreus 10:26-39 
este ciclo de encorajamento e advertência. Compartilhemos estas 
fortes palavras de encorajamento, que estudamos esta semana, de 
Jesus a nós. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“João tinha, por natureza, sérios defeitos de caráter: era orgulhoso, 
ambicioso e se ressentia facilmente de críticas e ofensas. Mas, dese-
NEZE�XSVREV�WI�WIQIPLERXI�E�.IWYW�I��WSF�E�XVERWJSVQEHSVE�MRƽYʤRGME�
de Seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escon-
dido em Jesus. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. 
)WXE�ʣ�E�ZIVHEHIMVE�WERXMƼGEʡʝS��4SHI�LEZIV�HIJIMXSW�IQ�RSWWS�GE-
ráter, mas quando nos tornamos discípulos de Cristo, o poder da 
graça divina nos faz novas criaturas. O amor de Cristo nos transforma 
I�WERXMƼGEƉ��7ERXMƼGEʡʝS� pg. 63). Que esse amor inunde Sua vida! 

,MRS�ƼREP� ƈ-RƼRMXE�KVEʡEƉ��2{����
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)



33Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

19 de fevereiro de 2022

JESUS, O MEDIADOR 
DA NOVA ALIANÇA

8

Boas-vindas: Bom Dia! Sejam bem-vindos à casa de Deus!

Hoje é o último dia do projeto “10 Dias de Oração”, mas, lembre-se que 
a oração pode mudar o rumo de sua vida, mas nem sempre isso acon-
tece no momento em que você pronuncia as primeiras palavras. Não 
desista de orar, pois você pode estar prestes a receber as respostas. 
Lembre-se de que sua viagem não é um cruzeiro rápido próximo ao 
porto, mas um longo percurso que se estende por toda a vida em di-
reção ao seu destino. Desistir não é uma opção.

As Escrituras recomendam que oremos sem cessar. Devemos agir 
assim, mesmo quando o desânimo nos ronda e não há sinal visível de 
mudanças. Lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a 
cada manhã e, quando você menos esperar, ele intervirá em sua vida 
com seu amor leal. Que a cada manhã nossa oração seja igual a do 
Salmista: “Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti 
GSRƼS��JE^I�QI�WEFIV�S�GEQMRLS�UYI�HIZS�WIKYMV��TSVUYI�E�XM�PIZERXS�
a minha alma” (Sal. 143:8 e 9). 

Hino inicial: “Fala à minh’alma” – nº 402
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



34 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

Em Hebreus 10:5-10, observamos que Jesus manifestou a obediência 
perfeita exigida pela aliança. A passagem faz alusão ao Salmo 40, 
que originalmente se refere ao desejo de Davi de render a Deus total 
obediência. O que Davi poderia apenas desejar fazer, Jesus realizou. 
Neste momento recapitularemos sobre como a morte e obediência 
perfeita de Cristo nos salva. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Quanto mais perto você estiver de Jesus, mas cheio de faltas se sen-
XMVʛ� E� WIYW�TVʬTVMSW�SPLSW�� TSMW� WYE� ZMWʝS�ƼGEVʛ�QEMW� GPEVE�� I� WYEW�
imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a na-
tureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás 
TIVHIVEQ�WIY�TSHIV��I�UYI�E�MRƽYʤRGME�ZMZMƼGERXI�HS�)WTʧVMXS�HI�(IYW�
está lhe despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosi-
dade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus” 
('EQMRLS�ʚ�'VMWXS� p. 41). Aproveite este sábado para se aproximar 
mais de Cristo!

,MRS�ƼREP� “Tens vida em olhar”; Nº 200
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)



35Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

26 de fevereiro de 2022

JESUS, O SACRIFÍCIO 
PERFEITO 

9

Boas-vindas: Hoje é um dia muito alegre. É sábado! Dia de estar em 
contato, comunhão constante com nosso Deus sem que as preocupa-
ções do dia a dia atrapalhem nossa comunhão.

Temos de crer que os caminhos de Deus são sempre certos, sem 
tentar descobrir coisas por conta própria ou estabelecer nossas 
regras. Temos de reconhecer Deus em cada área de nossa vida. É pre-
ciso reconhecê-Lo, em primeiro lugar, como Jesus, nosso Salvador, 
como nosso Consolador. 

Então devemos reconhecê-Lo como Aquele que nos satisfaz as ne-
GIWWMHEHIW�I�ʣ�S�7IRLSV�HI�GEHE�ʛVIE�HE�RSWWE�ZMHE��7MKRMƼGE�UYI�S�
reconhecemos como o senhor dos relacionamentos, do trabalho, das 
EXMZMHEHIW��HEW�ƼRERʡEW��HS�PEV��HS�GSVTS�I�HS�GEWEQIRXS��

Existe algum ponto em sua vida que você não tenha posto comple-
tamente na mão de Deus? Se há, diga: “Senhor, convido-o a cuidar 
dessa área em minha vida”. Reconheça que o Senhor é Deus e permita 
que Ele seja Deus em sua vida! Que Deus tenha misericórdia de nós!

Hino inicial: “Nome precioso” – Nº 103
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



36 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

Um homem considerado culpado e executado na cruz sendo adorado 
como um Deus era uma ofensa às pessoas da antiguidade. O pavão, 
pomba, peixe e palma de atleta eram símbolos de salvação, já a cruz 
era derrota e vergonha. Mas, se tornou o símbolo do cristianismo, da 
salvação, vitória e cura. Neste momento recapitularemos sobre a cruz 
no livro de Hebreus. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

Deus “não irá exibir meus pecados como na vitrine de uma loja. Antes 
de tudo, irá apontar para Sua incrível graça transformadora e, diante 
do Universo, como a verdadeira Testemunha da minha vida, Ele expli-
cará minha atitude, meus motivos, meu pensamento, minhas ações, 
QMRLE� SVMIRXEʡʝS� I� HMVIʡʝS� HI� ZMHE�� .IWYW� XIWXMƼGEVʛ� UYI� GSQIXM�
erros, transgredi Sua lei, mas me arrependi, pedi perdão e fui trans-
formado por Sua graça” (Jiri Moskala, 2004). Que desde já a graça de 
Cristo nos inunde e transforme!  

,MRS�ƼREP� “Em Deus há livre perdão”; Nº 196
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)



37Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

5 de março de 2022

O CAMINHO 
ATRAVÉS DO VÉU 

10

Boas-vindas: Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina! Como 
é bom deixar de lado as preocupações da semana e estar aqui para 
tão somente concentrarmos nossa atenção no que é espiritual! Agora 
é o momento de adoração, de louvor e gratidão!

(SMW�IWTIVXEPLʮIW�IRXVEVEQ�IQ�YQE�KVERHI�PSNE��ƼGEVEQ�EPKYQ�XIQTS�
lá dentro e fugiram sem ser notados. Em vez de roubarem alguma 
coisa, trocaram o preço de tudo na loja. Arrancaram a etiqueta de uma 
câmera de 395 reais e colocaram em uma caixa de papelão que valia 
5 reais. Loucura? Com certeza, mas o que aconteceu na manhã se-
guinte foi mais louco ainda.  

A loja abriu, os funcionários começaram a trabalhar e os clientes a 
chegar e só após quatro horas alguém percebeu o que havia acon-
tecido. Difícil de acreditar? Não deveria ser, vemos a mesma coisa 
acontecer todos os dias. Os valores estão distorcidos, as coisas mais 
valiosas de nossas vidas estão sendo trocadas por centavos e as bu-
gigangas trocadas por milhões. 

Como corrigir essas inversões? Com o estudo, a meditação e a apli-
GEʡʝS�HSW�TEHVʮIW�UYI�(IYW�HIƼRMY�IQ�WYE�4EPEZVE��2ʝS�XVSUYI�S�
IXIVRS�TIPS�TEWWEKIMVS��:EPSVM^I�S�UYI�(IYW�XI�HIY�HI�QEMW�TVIGMSWS�
 
Hino inicial: “Jesus é melhor” – Nº 91
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



38 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

Depois que Jesus ascendeu ao Céu, os discípulos sentiram-se triun-
fantes e alegres. Embora continuassem no mundo, atacados pelas 
forças do mal, sua esperança era forte. Eles sabiam que Jesus tinha 
subido para preparar-lhes um lugar e que era o Precursor da salvação. 
A ascensão de Jesus é central para a teologia de Hebreus. Compar-
tilhemos o que aprendemos sobre este assunto que marca a inaugu-
ração da nova aliança e nos aproximemos de Deus com ousadia.

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Ao atravessar os portais do Céu, Jesus foi entronizado em meio à 
adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito 
Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos, e Cristo 
JSM��HI�JEXS��KPSVMƼGEHS�GSQ�EUYIPE�KPʬVME�UYI�XIZI�GSQ�S�4EM�HIWHI�
toda a eternidade. Em conformidade com Sua promessa, Jesus 
enviou do Céu o Espírito Santo sobre Seus seguidores, em sinal de 
que Ele, como Sacerdote e Rei, recebera todo o poder no Céu e na 
Terra, tornando-Se o Ungido sobre Seu povo” (Ellen G. White, Atos dos 
Apóstolos, p. 38, 39). Que o Espírito de Deus nos revista de poder para 
cumprir a missão! 

,MRS�ƼREP� ƈ:IQ��)WTʧVMXS�7ERXSƉ��2{����
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)
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12 de março de 2022

JESUS, AUTOR E 
CONSUMADOR DA FÉ 

11

Boas-vindas: Olá! Como é bom estarmos na casa de Deus neste sábado! 
:SGʤ�ʣ�QYMXS�FIQ�ZMRHS��7MRXE�WI�EFVEʡEHS�TSV�'VMWXS�RS�HME�HI�LSNI�

Na época da Segunda Grande Guerra, um garoto queria ter mais fé, 
TSMW�EGVIHMXEZE�UYI�WI�WYE�Jʣ�JSWWI�KVERHI�S�WYƼGMIRXI��IPI�TSHIVME�
trazer seu pai da guerra de volta para casa. Ao se aconselhar com o 
seu líder espiritual, ele recebeu uma lista (com base em Isaías 58 e 
Mateus 25) de tarefas que, se fossem realizadas aumentariam a fé do 
menino. Na lista, além de alimentar o faminto, abrigar o necessitado, 
visitar os presos, vestir o nu e visitar os enfermos, o líder religioso 
pediu ao garotinho que se tornasse amigo de um senhor de origem 
japonesa que vivia nas proximidades e que era visto com desprezo 
pelos moradores daquela cidade dos Estados Unidos. 

3W�NETSRIWIW�IVEQ�MRMQMKSW�I�E�XEVIJE�WIVME�QYMXS�HIWEƼEHSVE��%TʬW�
alguns poucos encontros, o garotinho estava bastante ansioso para 
preencher sua lista. Então, ele pergunta ao japonês: “já somos amigos?” 
A intenção era boa, ter mais fé. Porém, a motivação era egoísta. O ga-
VSXMRLS�UYIVME�XIV�Jʣ�WYƼGMIRXI�TEVE�XVE^IV�WIY�TEM�HI�ZSPXE�HE�KYIVVE��
Porém, naquele momento ele não estava realmente interessado na 
amizade com o senhor oriental, algo que acontece depois de muito 
tempo. Qual está sendo nossa motivação ao servir o Senhor? Que seja 
por amor e gratidão ao que Deus tem feito por cada um de nós!
 
Hino inicial: “Como agradecer” – Nº 249
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



40 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

Os capítulos 11 e 12 de Hebreus descrevem a vida cristã como uma 
corrida em que todos participamos e em que os que permanecem 
ƼʣMW� VIGIFIVʝS�E� VIGSQTIRWE��)Q�,IFVIYW����Lʛ�I\TPMGEʡʝS�WSFVI�
E�Jʣ�I�GSRƼERʡE�REW�TVSQIWWEW�HMZMREW��QIWQS�UYI�EMRHE�RʝS�TSW-
samos vê-las. Recapitulemos sobre como a fé pode ser obtida por 
meio de exemplos do passado e pelo exemplo de Jesus. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

ƈ(IYW�RYRGE�TIHI�UYI�GVIMEQSW�WIQ�UYI�RSW�Hʤ�WYƼGMIRXIW�TVSZEW�
sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, Seu ca-
ráter e a veracidade de Sua Palavra se baseiam em testemunhos 
que falam à nossa razão. Apesar disso, Deus nunca removeu a pos-
sibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não 
em demonstrações. Os que desejam duvidar terão a oportunidade 
de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade 
poderão encontrar muitas provas onde apoiar sua fé” (Caminho 
a Cristo, pg. 150). Que tal usar este sábado para alicerçar sua fé, 
através do estudo da Palavra? 

,MRS�ƼREP� “O que diz a Bíblia”; Nº 162
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)
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19 de março de 2022

RECEBENDO UM 
REINO INABALÁVEL 

12

Boas-vindas: Bom dia! Seja muito bem-vindo à Casa de Deus! Que 
você se sinta muito bem aqui, pois o próprio Deus se faz presente!

(Sugerimos para este momento, que você convide com antecedência 
E�TIWWSE�GSQ�QIRSW�MHEHI�HE�MKVINE�I�E�GSQ�QEMW�MHEHI��ETIREW�TEVE�
ilustrar o processo de envelhecimento).

:SGʤ�GSRLIGI�EPKYʣQ�UYI�RʝS�IRZIPLIGIY#�'SRLIGI�EPKYʣQ�UYI�ʣ�
mais jovem hoje do que quando o conheceu? O envelhecimento é uma 
condição universal. Considerando, porém, à maneira como tentamos 
escondê-lo alguém pode pensar que envelhecer é ruim. Dentaduras 
trazem juventude à boca, cremes contra as rugas trazem juventude ao 
rosto, cirurgias plásticas trazem juventude ao corpo e a coloração traz 
juventude ao cabelo. Tudo isso para esconder algo que já sabemos: 
nós envelhecemos.

Mas, envelhecer é algo ruim? Davi faz um pedido a Deus: “Faz me 
GSRLIGIV��7IRLSV��S�QIY�ƼQ��I�E�QIHMHE�HSW�QIYW�HMEW�UYEP�ʣ��TEVE�
UYI�IY�WMRXE�UYERXS�WSY�JVʛKMP��)MW�UYI�Ƽ^IWXI�SW�QIYW�HMEW�GSQS�E�
palmos; o tempo da minha vida é como nada diante de ti; na verdade, 
todo homem, não passa de um sopro” (Sal. 39:4 e 5).

Ele reconhece que sem Deus somos frágeis e que envelhecer ao lado 
de Dele é um privilégio, porque Ele nos oferece a vida eterna. Com 
(IYW�RʝS�Lʛ�S�UYI�XIQIV�TSVUYI�7YE�FSRHEHI�I�ƼHIPMHEHI�RSW�EGSQ-
panharão todos os dias de nossa vida! (Sl 23:6). Hoje comemoramos 

ABERTURA (9h00 – 9h15)



42 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

A passagem que estudamos esta semana é o ápice da epístola de 
Hebreus e resume sua preocupação: Deus nos falou na pessoa de 
Seu Filho, e devemos dar muita atenção a Ele. Hebreus 12:22-24 
VIWYQI�EW�EƼVQEʡʮIW�HE�GEVXE��.IWYW�ʣ�S�1IHMEHSV�HE�RSZE�EPMERʡE��
e Seu sangue provê salvação para os crentes. Compartilhemos o que 
aprendemos sobre as conquistas de Jesus na cruz e sua direção aos 
crentes à sua vitória. 

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

O convite de Paulo para que os cristãos servissem “a Deus de modo 
agradável” implica que os crentes eram uma nação sacerdotal que 
JSM�ETIVJIMʡSEHE�I�WERXMƼGEHE�TSV�QIMS�HS�WEGVMJʧGMS�HI�.IWYW��-WWS�
cumpre o propósito original de Deus para Israel, de ser uma nação 
sacerdotal por meio do qual Ele anunciaria as boas novas da salvação 
ES�QYRHS��,IFVIYW�HIWGVIZI�S�UYI�WMKRMƼGE�JE^IV�S�FIQ�IQ�XIVQSW�
práticos: ser hospitaleiro, visitar presos e rejeitar a cobiça e adultério. 
Que usemos este sábado para fazer o bem na prática. 

,MRS�ƼREP� “Deixa a luz do céu entrar”; Nº 184
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)

o Dia Mundial do Jovem Adventista e, portanto deixe Deus fazer tudo 
novo em sua vida. Deixe-O renovar Suas forças e te dar uma fé “jovem” 
e revigorada!
 
Hino inicial: “Levantai-vos jovens” – Nº 485
Oração: (ajoelhados)



43Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

26 de março de 2022

PERMANEÇA O 
AMOR FRATERNAL 

13

Boas-vindas: Feliz Sábado! Como é bom estar aqui como família para 
adorar ao Deus que nos criou e que nos mantém! Aproveite esse mo-
mento e cumprimente quem está próximo de você.

3� UYI� ʣ� SFIHIGIV#� :SGʤ� EGVIHMXE� UYI� SFIHIGIV� XIQ� VIPEʡʝS� GSQ�S�
medo? Por medo obedecemos?  Sobre a obediência Ellen White diz: 
“Toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também 
E�HI�'VMWXS��)�WI�GSRWIRXMVQSW��)PI�TSV�XEP�JSVQE�7I�MHIRXMƼGEVʛ�GSQ�
os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em 
tanta conformidade com o Seu querer, que, obedecendo-Lhe, não esta-
VIQSW�WIRʝS�WIKYMRHS�RSWWSW�TVʬTVMSW�MQTYPWSW��ɿ�ZSRXEHI��VIƼREHE��
WERXMƼGEHE��IRGSRXVEVʛ�WIY�QEMW�IPIZEHS�HIPIMXI�IQ�JE^IV�S�7IY�WIV-
viço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de co-
nhecê-Lo, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço 
do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se 
nos tornará aborrecível” (3�(IWINEHS�HI�8SHEW�EW�2EʡʮIW��p. 668).

Somente com o auxílio divino podemos ser capazes de ter nossas 
ZSRXEHIW�� HIWINSW� I� KSWXSW� VIƼREHSW� I� QYHEHSW�� %� SFIHMʤRGME� E�
Deus não deve ser por medo ou por algo que queremos receber em 
troca, mas sim por gratidão e reconhecimento ao que Cristo fez e faz 
por nós! Usemos este sábado para nos aproximar de Cristo e deixar 
Seu poder nos transformar.

Hino inicial: “Jesus me transformou” – nº 109
Oração: (ajoelhados)

ABERTURA (9h00 – 9h15)



44 Recursos e sugestões para diretores da Escola Sabatina

ESTUDO E PASTOREIO 

Estudamos esta semana sobre o último conselho de Paulo: “Seja 
GSRWXERXI�S�EQSV�JVEXIVREPƉ��,F�������)PI�EƼVQSY�UYI�WSQSW�TEVXI�
da família do Rei e Sumo Sacerdote, Jesus, e somos Seus irmãos e 
irmãs. Os crentes devem fazer uns pelos outros, o que Jesus fez por 
eles. Neste último sábado do trimestre recapitulemos a obra de Jesus 
por nós e como Ele “não Se envergonha” de nos chamar de irmãos.

ATIVIDADES NAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a igreja de Cristo. 
É o mal cultivado no coração dos crentes que acarreta suas mais 
graves derrotas, e que mais atrasa o progresso da causa de Deus. […] 
Por outro lado, o mais forte testemunho de que Deus enviou Seu Filho 
ao mundo é a existência de harmonia e união entre as pessoas de va-
riados temperamentos que compõem Sua igreja. É privilégio dos se-
guidores de Cristo dar esse testemunho. No entanto, para fazer isso, 
precisam se colocar sob a liderança de Cristo. O caráter deles precisa 
se amoldar ao Seu caráter, e a vontade deles à Sua vontade” (Atos dos 
Apóstolos, pg. 349). Que o amor de Deus impere em nosso coração! 

,MRS�ƼREP� “Sublime Amor”; Nº 31
Oração

ENCERRAMENTO (10h05 – 10H20)
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1º SÁBADO - 01/01

O CAMINHO VERDADEIRO

Meu nome é Mário da Costa. Por ocasião de um importante feriado 
religioso em minha cidade, em Timor-Leste, eram realizados muitos 
eventos comemorativos. Em uma dessas ocasiões, decidi participar 
de uma corrida de cavalos. No entanto, para chegar à pista de 
corridas, precisava passar em frente à igreja adventista. Enquanto 
passava pela igreja, o obreiro bíblico Mariano me viu, correu até onde 
eu estava e perguntou: “Se você tiver tempo, gostaria de estudar a 
Bíblia comigo?”  

Eu já havia estudado com os adventistas algumas vezes, mas 
interrompi os estudos porque pareciam ensinar as mesmas coisas que 
minha denominação pregava. Mesmo assim, quando o obreiro bíblico 
se aproximou, senti o desejo de conhecer mais a Bíblia. “Eu gostaria de 
IWXYHEV�E�&ʧFPMEƉ��VIWTSRHM��ƈ:SGʤ�RʝS�TVIGMWE�ZMV�ʚ�QMRLE�GEWEƉ��1EVMERS�
disse. “Eu irei à sua, e lá nos encontremos após a corrida.”

Justamente terminada a corrida, encontramo-nos em minha casa e 
começamos a estudar a Bíblia. Estudamos durante quatro meses, até 
que aceitei o convite dele para assistir ao culto da igreja adventista todos 
os sábados. Porém, continuava frequentando a igreja aos domingos. Eu 
cria não haver problema frequentar a igreja aos sábados e aos domingos.  

Passado algum tempo, um evangelista adventista chegou na cidade 
e eu estudei os livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel 7:25, está 
escrito: “Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os Seus santos e 
tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas 
QʝSW�HIPI�TSV�YQ�XIQTS�� XIQTSW�I�QIMS� XIQTSƉ� �2:-��%S�GLIKEV�
em casa, abri a Bíblia e li o verso repetidas vezes, “Ele falará contra 
o Altíssimo, oprimirá os Seus santos e tentará mudar os tempos e 
as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 
tempos e meio tempo”. Mentalmente, falei: “Parece que acreditei 
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numa mentira por muitos anos.” Fechei a Bíblia e a coloquei de 
lado. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei me perguntando se os 
adventistas tentavam me enganar. Talvez mostraram um verso para 
me convencer a fazer parte de sua igreja. 

Levantei-me, acendi a luz e li novamente: “Ele falará contra o Altíssimo, 
oprimirá os Seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os 
santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio 
XIQTS�Ɖ� )RUYERXS� PME�� ƼUYIM� MQTVIWWMSREHS� ES� TIVGIFIV� UYI�QMRLE�
igreja havia mudado o tempo do sábado e a lei que declara que o 
sétimo dia da semana é o dia santo do Senhor. Finalmente, percebi 
que o Espirito Santo convenceu o meu coração. 

Imediatamente, decidi jejuar e orar, enquanto me perguntava: “Sábado 
ou domingo é o dia verdadeiro? Qual a igreja verdadeira, a minha ou 
a igreja adventista?” Depois de jejuar e orar durante uma semana, 
YQ�TIRWEQIRXS�ZIMS�ʚ�QMRLE�QIRXI�� ƈ:SGʤ�HIZI�WIKYMV�S�UYI�IWXʛ�
escrito na Bíblia.” Então, decidi seguir a vontade de Deus expressada 
nas Escrituras.

Embora frequentasse a igreja todos os sábados, o pastor nunca 
me convidou para ser batizado. Após o culto, durante o almoço, 
discutíamos sobre a Bíblia. Contudo, em certo sábado, entre a Escola 
Sabatina e o Culto Divino, perguntei ao pastor: “Quando haverá um 
batismo para as novas pessoas que desejem ser batizadas?” Ele 
respondeu: “Depende da pessoa que queira ser batizada. Podemos 
agendar o batismo dele ou dela assim que estiverem preparados.”

Naquele momento, tomei a decisão. “Se é assim que são realizados 
os batismos, quero agendar o meu”, disse. Imediatamente, o pastor 
me abraçou. Os adultos e as crianças viram nossa alegria e vieram 
ETIVXEV� QMRLE� QʝS� I� QI� EFVEʡEV�� ƈ:SGʤ� JSM� GLEQEHS� TSV� (IYWƉ��
algumas pessoas diziam. Quando ouvi aquelas palavras, chorei. 
Havia encontrado o caminho verdadeiro de Deus. 

Atualmente, Mário é obreiro bíblico e conduz muitas pessoas ao 
verdadeiro caminho através de estudos bíblicos e pelo poder do Espirito 
Santo. Conheceremos muitos desses frutos durante as próximas 
semanas. 



48

,ʛ�WIMW�ERSW��EW�SJIVXEW�XVMQIWXVEMW�ENYHEVEQ�E�EFVMV�E�TVMQIMVE�I�ʱRMGE�
IWGSPE�EHZIRXMWXE�RS�8MQSV�0IWXI��%W�SJIVXEW�HIWXI�XVMQIWXVI�ENYHEVʝS�
a construir um residencial na escola. Assim, muitas crianças oriundas 
HI�ZMPEVINSW�HMWXERXIW��GSQS�S�UYI�1ʛVMS�WIVZI�GSQS�SFVIMVS�FʧFPMGS��
poderão estudar nessa instituição. Agradecemos pelas ofertas.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que um homem apresente este relato na primeira pessoa.

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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A HORTA DE DEUS
Mário da Costa

Uma horta é um lugar muito bom para ensinar a Palavra de Deus. É 
onde as sementes da verdade podem criar raízes. Muitas pessoas do 
Timor-Leste têm hortas perto de casa. Elas são necessárias para a 
alimentação, e os produtos extras são vendidos para obtenção de 
dinheiro. Os produtos essenciais incluem milho, mandioca e batata-
doce. Muitas hortas também cultivam folhas verdes, abóbora, 
mamão, bananas e amendoim. 

Certo dia, enquanto eu trabalhava na minha horta, um líder adventista 
parou em minha casa. “Estamos organizando um programa trimestral 
TEVE�XVIMREV�SFVIMVSW�FʧFPMGSW��:SGʤ�HIZIVME�TEVXMGMTEVƉ��IPI�HMWWI��+SWXIM�
da ideia! Depois de ter sido batizado, ansiava por uma maneira de 
compartilhar meu amor por Jesus. Após completar o programa de 
treinamento, todos os alunos se encontraram na igreja adventista da 
GETMXEP�HI�8MQSV�0IWXI��(MPM��0ʛ��XSHSW�ƼGEVEQ�WEFIRHS�S�PSGEP�TEVE�SRHI�
qual seriam enviados. Eu não fui escolhido. Tínhamos mais obreiros 
bíblicos que lugares disponíveis. Então, voltei para meu vilarejo para 
cuidar da horta. Também me tornei um membro ativo da igreja. 

Sete anos se passaram, e outro líder da igreja de Dili me telefonou, 
dizendo: “Tenho uma ideia. Por que você não serve como obreiro bíblico 
em sua província?” Gostei dessa ideia! Pouco tempo depois, cheguei 
no vilarejo de Kodo e me apresentei a um dos moradores, Adolfo. Eu 
lhe disse que morava um pouco distante e havia sido enviado a seu 
vilarejo para trabalhar como obreiro bíblico da Igreja Adventista. Ele 
RʝS�GSRLIGME�E�MKVINE�I�ƼGSY�GYVMSWS�TEVE�GSRLIGIV�QEMW��

Eu lhe contei como aprendi as verdades bíblicas ensinadas pela 
igreja e decidi fazer parte dessa família. Abri minha Bíblia, e falei que 
o verdadeiro dia do Senhor era o sábado, não o domingo. Percebi 

2º SÁBADO - 08/01
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que nossa conversa comoveu Adolfo profundamente e orei para que 
o Espirito Santo convertesse seu coração.

Três dias depois, voltei à casa dele e o convidei para trabalhar comigo 
na horta de um vizinho chamado Ângelo. Eu havia descoberto que os 
aldeões aceitavam muito bem minha ajuda em suas hortas e, enquanto 
trabalhávamos, podia ensinar-lhes coisas da Bíblia. Enquanto Adolfo 
e eu ajudamos Ângelo na horta, falamos sobre a Palavra de Deus. 
4YHI�ZIV�UYI�%HSPJS�I�ʁRKIPS�IWXEZEQ�KSWXERHS�HE�GSRZIVWE��2S�ƼREP�
da tarde, quando terminamos nosso trabalho, Adolfo veio até mim e 
TIVKYRXSY��ƈ:SGʤ�TSHIVME�QI�HEV�IWXYHSW�FʧFPMGSW#Ɖ�-QIHMEXEQIRXI��
começamos a nos encontrar à noite para estudos bíblicos. Como 
não havia eletricidade na aldeia, forneci querosene para a lamparina. 
Durante o dia, eu ensinava a Bíblia a outros aldeões enquanto os 
ajudava em suas hortas.

Adolfo foi o primeiro habitante a se tornar adventista. Em seguida, 
Ângelo pediu estudos bíblicos. Por doze anos, ele foi líder de 
WYE� GSRKVIKEʡʝS�� 1YMXSW� ƼGEVEQ� ^ERKEHSW� UYERHS� WSYFIVEQ�
que ele estudava a Bíblia comigo. Ouvi que eles planejavam me 
bater. Preocupado com minha segurança, Ângelo sugeriu que 
interrompêssemos os estudos. 

Na época, ele e eu estávamos colhendo e comendo cocos secos 
descascados em seu jardim. Eu notei que um dos cocos havia 
começado a brotar. Era incomum que um coco morto brotasse. 
ƈ:EQSW� TPERXEV� IWXI� GSGS� I� JE^IV� YQ� EGSVHS� GSQ�(IYWƉ�� IY� HMWWI�
E�ʁRKIPS�� ƈ7I�E�SFVE�HI�(IYW�JVYXMƼGEV�RIWXE� XIVVE��IRXʝS�IWXI�GSGS�
também viverá. Mas se a obra de Deus terminar rapidamente ou 
morrer nesta terra, então este coco também morrerá”.

Dez anos se passaram e o coco seco se transformou em uma 
árvore saudável. Ângelo percebeu. Em uma recente visita ao vilarejo, 
encontrei-me com ele, que declarou seu desejo de ser batizado. 
Espero que muitas pessoas sejam levadas ao Senhor, no jardim que 
(IYW�QI�GSRƼSY�RS�8MQSV�0IWXI�

,ʛ� WIMW� ERSW�� EW� SJIVXEW� ENYHEVEQ� E� GSRWXVYMV� E� TVMQIMVE� I� ʱRMGE�
escola adventista na capital do Timor-Leste, Dili. Parte da oferta deste 
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XVMQIWXVI�ENYHEVʛ�E�GSRWXVYMV�YQ�VIWMHIRGMEP�TEVE�UYI�EW�GVMERʡEW�HSW�
ZMPEVINSW�HMWXERXIW�HEW�QSRXERLEW�GSQS�/SHS�TSWWEQ�IWXYHEV��1YMXS�
EKVEHIGIQSW�HIWHI�Nʛ�EW�SJIVXEW�

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que um homem apresente este relato na primeira pessoa.

x� Conhecemos sobre Mário semana passada e, na próxima sema-
na, conheceremos mais um testemunho.

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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SEGUINDO EM UM NOVO CAMINHO
Adolfo Monteiro

Sou Adolfo Monteiro. Eu gostava muito da minha igreja em Kodo, 
Timor-Leste, e a frequentava todos os domingos e cultos de oração. 
Na verdade, participava de todas as atividades da igreja. Então, Mário 
chegou ao meu vilarejo. Ao visitar minha casa, ele disse que era de um 
vilarejo distante e havia sido enviado para trabalhar como obreiro bíblico 
leigo da Igreja Adventista. Eu nunca havia ouvido sobre essa igreja. 

Mário também falou como encontrou as verdades bíblicas referentes 
ao sábado e como decidiu se tornar adventista do sétimo dia. Ele 
EFVMY�E�&ʧFPME�I�JEPSY�WSFVI�S�HME�HS�7IRLSV��EƼVQERHS�WIV�IWWI�HME�S�
WʛFEHS��RʝS�S�HSQMRKS��:M�IZMHʤRGMEW�RE�&ʧFPME�HI�UYI�S�WʛFEHS�ʣ�S�
sétimo dia; e que o domingo é o primeiro dia da semana. 

Comecei a orar fervorosamente. Pedi orientação divina para decidir 
se deveria continuar o meu costume antigo de guardar o primeiro dia 
da semana ou se deveria seguir o novo caminho e guardar o sétimo 
dia. “Senhor, qual é o melhor caminho: o antigo ou o novo?” Orei por 
três dias seguidos. Depois, tive um sonho enquanto dormia à noite. 
À minha frente estavam dois caminhos: um caminho antigo e um 
RSZS��%PKYʣQ�ƼGSY�RE�QMRLE�JVIRXI�I�HMWWI��ƈʈ�QIPLSV�WIKYMV�S�RSZS�
caminho e deixar o caminho antigo.”

Pela manhã, acordei e pensei sobre o sonho. Parecia tão real! Naquele 
dia, Mario veio novamente à minha casa e me convidou para trabalhar 
com ele na horta do meu amigo Ângelo. Enquanto trabalhávamos, Mario 
compartilhou a Palavra de Deus com Ângelo. Ele sempre falou sobre a 
Bíblia enquanto ajudava os aldeões em suas hortas, e nós gostamos 
de ouvi-lo. Mas, naquele dia em particular, suas palavras tocaram meu 
coração de maneira especial, e lhe pedi estudos bíblicos.

3º SÁBADO - 15/01
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Passados alguns meses, depois de ser batizado, ensinei a minha esposa 
sobre a Bíblia. Ela foi batizada, junto com membros de duas outras 
famílias de minha aldeia. A vida não tem sido fácil desde que entramos 
TEVE�E�-KVINE�%HZIRXMWXE��:ʛVMSW�ERSW�ETʬW�S�FEXMWQS�HI�QMRLE�IWTSWE��
seu irmão, um líder em nossa antiga igreja, exigiu que renunciássemos à 
nossa fé. Ele até bateu em minha esposa na minha presença.

“Somente seu marido pode se converter a essa religião”, dizia ele. 
ƈ:SGʤ�RʝS�TSHI�WIKYM�PSƉ��1MRLE�IWTSWE�HIGPEVSY�UYI�TVIXIRHME�WIKYMV�
o novo caminho, argumentando: “Já sou casada e tenho uma família. 
Meu marido é o chefe da família. Se ele está no caminho que tenho 
UYI�WIKYMV��MVIM�GSQ�IPI�EXʣ�S�ƼQ�HS�QYRHSƉ��)RUYERXS�IRJVIRXEQSW�
forte pressão de nossos parentes, Deus demonstra sua bondade 
conosco. Minha esposa e eu oramos por nossos parentes. Minha 
mãe e dois de meus irmãos se uniram à Igreja Adventista.

Não disponho de muito dinheiro para apoiar o evangelho através do 
meu trabalho como segurança, mas tenho energia para compartilhar 
a verdade com os outros. Levar pessoas a Jesus é meu dever e 
responsabilidade, porque sei que cada um é muito precioso aos 
olhos de Deus. Sempre digo a cada pessoa que encontro que Jesus 
realmente a ama e quer salvá-la.

4SV�JEZSV��SVIQ�TIPSW�EHZIRXMWXEW�HE�EPHIME�HI�/SHS��TEVE�UYI�TSWWEQ�
GSQTEVXMPLEV� S� IZERKIPLS� GSQ�EW� EPHIMEW� ZM^MRLEW�� 3VIQ�TIPE� ʱRMGE�
IWGSPE�HE�MKVINE�RE�HMWXERXI�GETMXEP�HS�8MQSV�0IWXI��(MPM��SRHI�EW�GVMERʡEW�
HS�ZMPEVINS�TSHIVʝS�IWXYHEV�IRUYERXS�TIVQERIGIQ�IQ�YQ�HSVQMXʬVMS�
GSRWXVYʧHS�GSQ�E�ENYHE�HE�SJIVXE�XVMQIWXVEP�

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que um homem apresente este relato na primeira pessoa.

x� Leia a história do encontro de Mário com Adolfo (semana passa-
da). Na próxima semana, conheceremos sobre outro homem que 
foi alcançado pelo seu testemunho.

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

x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras infor-
QEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������ 
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CONHECENDO A BÍBLIA
Ângelo Pereira

Chamo-me Ângelo Pereira. Em meu coração sempre desejei estudar 
a Bíblia, mas meu líder dizia que ela estava disponível somente para 
os padres. Deixe-me contar o que aconteceu. Cresci em uma família 
cristã e sempre fui membro ativo em minha igreja em Kodo, um 
vilarejo do Timor-Leste. 

Quando eu estava com 23 anos, comecei a ajudar os jovens da igreja. 
Aos 27 anos, participei de uma iniciativa missionária para sair do 
vilarejo. Os líderes notaram meu entusiasmo e, quando eu estava com 
31 anos, pediram que eu liderasse uma das igrejas locais. Durante 
doze anos, conduzi a congregação e preguei todos os domingos, 
usando um livro de doutrinas da igreja.  

Então, Mário, obreiro bíblico adventista, apareceu no vilarejo. Ele se 
aproximou enquanto cuidava da horta e se ofereceu para ajudar. 
Enquanto trabalhávamos lado a lado, ele me falava sobre verdades 
bíblicas que, até então, eram desconhecidas para mim. Eu queria 
aprender mais! Minha oportunidade surgiu em uma importante 
reunião de líderes da minha igreja. Quando tivemos a oportunidade 
de falar, sugeri que cada um recebesse cursos bíblicos e uma Bíblia 
para usar nos ensinos de nossas congregações. 

“Senhor”, o bispo que presidia respondeu, “não podemos ensinar 
a Bíblia porque ela só pode ser estudada pelos padres. Podemos 
oferecer um curso básico sobre nossas doutrinas para que possa 
ensinar à sua congregação.” Quando a reunião terminou, meu coração 
estava inquieto. “Por que não posso estudar a Bíblia?”, me questionei. 
Então, orei, pedindo ao Senhor: “Quem é o verdadeiro Deus? Preciso 
conhecê-Lo para que possa ensinar minha congregação sobre Ele.”

4º SÁBADO - 22/01
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Ao retornar para casa, meu coração permaneceu inquieto e procurei 
TIPS�SFVIMVS�FʧFPMGS�EHZIRXMWXE��ƈ:SGʤ�TSHI�QI�HEV�YQ�GYVWS�FʧFPMGS#Ɖ��
perguntei. “Estou pronto para estudar a Bíblia com você por um ano.” 
Abrimos a Bíblia e estudamos as 28 crenças fundamentais da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Após vários meses, terminamos o curso 
e ele disse: “Agora você conhece a verdade. Por favor, não continue 
ensinando falsas doutrinas em sua congregação porque, se você 
ensinar o que não é verdade, não poderá entrar no Reino do Céu.” 

Eu sabia que Mário falava a verdade, pois conhecia as palavras de 
Jesus aos discípulos: “Todo aquele que desobedecer a um desses 
mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a 
fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus; mas todo 
aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado 
grande no Reino dos céus” (Mateus 5:19). Eu quero ser chamado 
para o reino do céu. Senti tristeza e culpa ao lembrar do meu passado. 
Imediatamente renunciei ao cargo de líder da congregação, mas não 
consegui abandonar a igreja. Durante seis anos, lutei em oração: 
“Senhor, quando conseguirei fazer parte do Seu povo?”

Certo dia, enquanto passava pela casa do meu tio, o vi conversando 
com Mário. Um desejo irresistível de ser batizado encheu meu coração 
e entregar a vida ao Salvador que havia se tornado meu amigo durante 
o curso bíblico. “Quando haverá outro batismo?”, perguntei a Mário. 
“Posso me batizar?” Imediatamente, ele entrou em contato com o 
TEWXSV� EHZIRXMWXE� I�� HITSMW� UYI� Ƽ^IVEQ� EVVERNSW� IWTIGMEMW� HIZMHS�
ʚW�VIWXVMʡʮIW�HE�'3:-(�����JYM�FEXM^EHS�� NYRXEQIRXI�GSQ�SW�TEMW�HI�
minha esposa, em 2020.

Estou muito feliz por ser membro da Igreja Adventista do Sétimo 
(ME�1YRHMEP��4SV� JEZSV��SVIQ�TEVE�UYI�QMRLE�IWTSWE�I�QIYW�ƼPLSW�
também queiram seguir a verdade de Deus.

,ʛ� WIMW� ERSW�� EW� SJIVXEW� ENYHEVEQ� E� GSRWXVYMV� E� TVMQIMVE� I� ʱRMGE�
escola adventista na capital do Timor-Leste, Dili. Parte da oferta deste 
XVMQIWXVI�ENYHEVʛ�E�GSRWXVYMV�YQ�VIWMHIRGMEP�TEVE�UYI�EW�GVMERʡEW�HSW�
ZMPEVINSW�HMWXERXIW�HEW�QSRXERLEW�GSQS�/SHS�TSWWEQ�IWXYHEV��(IWHI�
Nʛ��EKVEHIGIQSW�EW�SJIVXEW�
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que um homem apresente este relato na primeira pessoa.

x� Leia a história de outro homem que foi alcançado pelo ministério 
de Mário (semana passada).

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

x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras infor-
QEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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5º SÁBADO - 29/01

ANJOS ENTRE NÓS

Lusio e a esposa, Yelri, nunca imaginavam que seriam vítimas de 
apedrejamento por proclamar o breve retorno de Jesus a um grupo de 
pessoas não alcançadas no Timor Leste. Eles também não esperavam 
que veriam anjos.

Os pioneiros da Missão Global foram enviados às montanhas para 
alcançar os falantes do idioma fataluco, uma das 30 línguas faladas 
por 1,3 milhão de pessoas no país. O casal tinha uma vantagem: 
fataluco era o idioma da mãe de Lusio. Sem saber por onde começar, 
diariamente, o casal caminhava para orar em favor das pessoas nos 
quatro vilarejos do distrito. Depois de algum tempo, decidiram oferecer 
aulas de matemática e inglês após as aulas da escola, em sua casa.   

As aulas de reforço subiram em popularidade, com uma média de 
12 crianças para 57 em semanas. A cada tarde, as atividades eram 
abertas com uma aula bíblica e oração. Passados dois meses, 
as crianças começaram a dizer a seus amigos que Jesus estava 
voltando, e a perguntar se desejavam ir para o CʣY��:ʛVMEW�GVMERʡEW�
queriam fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lusio e Yelri 
se sentiam esperançosos.

Mas, no terceiro mês, as coisas mudaram. As crianças que não 
participavam das aulas começaram a perturbar os trabalhos 
ameaçando e interrogando os alunos. Em pouco tempo, somente 
quatro a seis crianças participavam das aulas vespertinas. Finalmente, 
o proprietário que alugou a casa disse a Lusio e Yelri que deveriam 
sair. O casal se mudou para uma casa menor onde não tinha espaço 
para lecionar para as crianças.

Posteriormente, ele organizou uma série evangelística em um dos 
quatro vilarejos após vários moradores expressarem desejo pelo 
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FEXMWQS��2S� ƼQ�HEW� VIYRMʮIW�� UYEWI� XSHSW� SW� LEFMXERXIW� IWXEZEQ�
presentes. Lusio e Yelri se sentiram esperançosos. Mas, então Lusio 
foi interrompido por uma mulher quando foi ao poço encher os três 
recipientes de água para a semana. “Não distribua seus folhetos 
para meu povo nem tente convertê-los”, disse ela. “O que você quer 
dizer?”, Lusio perguntou. “Eu lhe conheço e os seus motivos. Não 
WI�QIXE�GSQMKS��:SGʤ�IWXʛ�XIRXERHS�GSRZIVXIV�QIY�TSZS�E�MV�ʚ�WYE�
igreja oferecendo dinheiro”, foi a resposta. Era uma falsa acusação. 
Nenhum dinheiro foi oferecido. 

(I� VITIRXI�� E� TVSJIWWSVE� HIY� YQ� XETE� IQ� 0YWMS�� 7IY� ƼPLS� EHYPXS��
que estava por perto, deu um soco no missionário. Então, a mãe e 
S�ƼPLS�TIKEVEQ�TIHVEW�I�EW�EXMVEVEQ�RS�TMSRIMVS�HE�1MWWʝS�+PSFEP��
Nenhuma das pedras lhe acertou. Enquanto uma multidão se reunia, 
EPKYʣQ�EQIEʡSY�EXMVEV�IQ�0YWMS�I�GSVVIY�TEVE�GEWE�E�ƼQ�HI�TIKEV�
YQ�VMƽI��%PHIʮIW�EQʛZIMW�S�TVSXIKIVEQ�IRUYERXS�IPI�JYKME�HE�EPHIME�

Dois meses mais tarde, um líder adventista chegou para dirigir uma 
série evangelística em outra das quatro aldeias. A multidão crescia 
diariamente, e Lusio e Yelri se sentiam esperançosos.

Mas uma noite, vários homens começaram a atirar pedras na tenda 
de reunião. Uma pedra atingiu a cabeça de uma enfermeira voluntária, 
fazendo com que o sangue escorresse pelo rosto. Naquela noite, a 
reunião foi suspensa. Mais pedras voadoras aguardavam as pessoas 
quando saíam em um caminhão alugado pela igreja para a subida 
HE�QSRXERLE�EXʣ�WYEW�GEWEW��3W�QSVEHSVIW�ƼGEVEQ�GSQ�QIHS��(I�
repente, apareceram sete homens altos com roupas brilhantes. Os 
desconhecidos foram vistos apenas por três jovens espantados, que 
SW�ZMVEQ�WEMV�HS�PSGEP��ƼGERHS�GEHE�ZI^�QIRSVIW�EXʣ�HIWETEVIGIVIQ�
pela montanha. Não foram atiradas mais pedras.

Após ouvir sobre os sete homens brilhantes, os moradores não 
tiveram dúvidas que Deus enviara os anjos para proteger Seu povo. “O 
anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra” 
(Salmos 34:7). No sábado seguinte, 13 jovens entregaram a vida a 
Jesus e foram batizados. Entre eles estavam dois jovens que haviam 
ZMWXS�SW�ERNSW��%�HIWTIMXS�HSW�HIWEƼSW�I\XVESVHMRʛVMSW��0YWMS�I�=IPVM�
permanecem esperançosos. Eles sabem que Deus os protege.
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Há seis anos, as ofertas ajudaram a construir a primeira e única 
escola adventista na capital do Timor-Leste, Dili. Parte da oferta deste 
trimestre ajudará a construir um residencial para que as crianças 
dos vilarejos distantes das montanhas como Kodo possam estudar. 
Desde já, muito agradecemos pelas ofertas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� A foto mostra os três jovens que viram os anjos acompanhados de 
Raymond House, o presidente da igreja adventista em Timor-Leste. 

x� Informe que os pioneiros da Missão Global são pessoas leigas 
que trabalham pelo menos uma vez ao ano para estabelecer uma 
igreja em uma região não penetrada dentro de sua própria cul-
tura. Eles têm a vantagem de conhecer a cultura, falar o idioma, 
misturando-se com as pessoas locais. Mais de 2.500 pioneiros 
globais trabalham no mundo. Desde 1990, eles fundaram mais de 
onze mil novas igrejas adventistas.

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������



60

PROVANDO A FÉ
Elizita Da Silva

Certo dia, recebi um telefonema entusiasmado da minha irmã mais 
RSZE�� ƈ)WXSY�IWXYHERHS�E�&ʧFPME� I� EW�EYPEW� WʝS�QYMXS�FSEW��:IRLE�
para estudarmos juntas com os missionários!” Ouvir o entusiasmo na 
voz da irmã aguçou a curiosidade e me encontrei com ela e o casal 
de obreiros bíblicos, Yuliana e Luis. “Por favor, me ensinem sobre a 
Bíblia”, pedi. Eu cursava a universidade em Dili, capital de Timor-Leste. 
Minha irmã, Ermelinda, estava no Ensino Médio e morava na mesma 
cidade. Nós duas viemos de um pequeno vilarejo rural.  

Estudei a Bíblia com o casal quase todos os dias. As lições bíblicas me 
fascinaram. Aprendi sobre o grande amor de Deus por mim. Descobri 
que uma forma de mostrar meu amor a Deus é honrando-O com meu 
corpo, inclusive comendo comidas limpas. Aprendi que uma grande 
demonstração de amar a Deus é guardando Seus mandamentos. “Se 
vocês Me amam, obedecerão aos Meus mandamentos” (João 14:15). 
Eu estava especialmente interessada em ler os Dez Mandamentos, 
nem sabia que o quarto mandamento começava com: “Lembra-Te do 
HME�HS�WʛFEHS��TEVE�WERXMƼGá-Lo” (Êxodo 20:8).

Quando descobri que Deus não tinha mudado o dia sagrado para 
o domingo, perguntei ao casal onde poderia guardar o sábado. “Eu 
quero guardar o sábado, mas qual igreja devo ir?” Luís respondeu: 
ƈ8IQSW�YQE�MKVINE�IQ�(MPMƉ��0YʧW�HMWWI��I�=YPMERE�EGVIWGIRXSY��:SGʤW�
podem ir todos os sábados.” Ermelinda e eu fomos juntas à igreja. 
Depois de frequentá-la por duas semanas, decidi ser batizada e me 
tornar membro da igreja adventista. 

2SWWSW� MVQʝSW� QEMW� ZIPLSW� ƼGEVEQ� JYVMSWSW� UYERHS� HIWGSFVMVEQ�
que abandonei a denominação da família. Eles me ameaçaram e me 
IWTERGEVEQ��ƈ:SGʤ�RYRGE�QEMW�IWXYHEVʛ�EUYMƉ��HMWWI�YQ�HIPIW��ƈ:MIQSW�
buscá-la para voltar ao nosso vilarejo”, outro insistiu, obrigaram-me a 
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abandonar os estudos e voltar para o vilarejo. Também me obrigaram 
a comer carne de porco e ir à igreja com eles aos domingos. Fiquei 
muito triste. Eu precisava me trancar no banheiro para ler a Bíblia e 
orar. Mas as ameaças e surras fortaleceram minha fé. Decidi amar a 
Deus com todo o coração e guardar os mandamentos. 

As ameaças e violência física continuaram durante um mês. 
Felizmente, minha irmã mais nova conseguiu permanecer na capital. 
Ela me telefonou para contar que a igreja adventista havia organizado 
um programa de treinamento por dois meses para obreiros bíblicos. Eu 
queria muito ser obreira bíblica. Admirava muito o casal Yuliana e Luis, 
que me ensinaram a conhecer a Bíblia e queria seguir o exemplo deles. 
Desejava ensinar a outros sobre Deus. Um dia, decidi fugir de casa.

Depois de dois meses de treinamento, consegui me tornar obreira 
bíblica. Eu amava o trabalho e me dediquei a esse ministério. Orava 
diariamente por minha família e, especialmente, pelos meus irmãos. 
Passados dois anos, eu me casei com Reinaldo, um moço adventista, 
mas nenhum membro da família participou da cerimônia do casamento.

Graças a Deus, minha família começou a falar comigo novamente. 
8EQFʣQ�WSY�KVEXE�E�(IYW�TSV�QIYW�XVʤW�ƼPLSW�UYI�EKSVE�IWXYHEQ�
na única Escola Adventista do Timor-Leste. Por favor, orem por meus 
irmãos e pelo resto de minha família. Orem para que a escola seja 
capaz de ensinar muitas crianças sobre Jesus e Sua Palavra.

,ʛ� WIMW� ERSW�� EW� SJIVXEW� ENYHEVEQ� E� GSRWXVYMV� E� TVMQIMVE� I� ʱRMGE�
escola adventista na capital do Timor-Leste, Dili. Parte da oferta deste 
XVMQIWXVI�ENYHEVʛ�E�GSRWXVYMV�YQ�VIWMHIRGMEP�TEVE�UYI�EW�GVMERʡEW�HSW�
ZMPEVINSW�HMWXERXIW�HEW�QSRXERLEW�� ʚ� WIQIPLERʡE�HI�Elizita, possam 
IWXYHEV��(IWHI�Nʛ��EKVEHIGIQSW�EW�SJIVXEW�

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que uma mulher compartilhe esta história na primeira pessoa.
x� A foto mostra Elizita com o esposo, Reinaldo.
x� Faça o download das fotos no Facebook: bit.ly/fb-mq.
x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras 

MRJSVQEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�
ssd-2022.
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O TESTE DE TINA

3� HMRLIMVS� IVE� IWGEWWS� TEVE� 8MRE�� S� IWTSWS� I� SW� UYEXVS� ƼPLSW� IQ�
Timor-Leste. Ela trabalhava como contadora e recepcionista, o 
esposo era mecânico. Eles conseguiam se manter precariamente, 
QEW� UYERHS� IRZMEVEQ� S� ƼPLS� ES� MRXIVREXS� EHZIRXMWXE� RE� ZM^MRLE�
Indonésia, a situação econômica piorou. Não havia uma instituição 
adventista de Ensino Médio no Timor-Leste. A mensalidade era cara 
e o casal atrasou as mensalidades devido a contas inesperadas de 
funerais familiares e uma crise familiar prolongada. 

Sem perspectiva, Tina se candidatou para trabalhar em uma plantação 
de morangos na Austrália. Os membros da igreja lhe aconselharam, 
VIGSVHERHS�UYI�XMRLE�YQ�ƼPLS�HI�YQ�ERS��QEW�IPE�IWXEZE�HIXIVQMREHE�
a trabalhar como funcionária temporária na Austrália. Seu objetivo era 
saudar a dívida e voltar com uma quantia guardada, depois de seis 
meses. 

Tina foi trabalhar em uma fazenda na Tasmânia. Durante a primeira 
semana, o administrador da fazenda anunciou que, aos sábados, o 
pagamento seria em dobro. No sábado de manhã, sua companheira 
de casa, que também era de Timor-Leste, se dirigiu à plantação de 
morangos. Entretanto, Tina permaneceu do quarto. 

Durante dois meses, ela guardou o sábado dentro de seu quarto. Mas, 
certo sábado, decidiu procurar uma igreja adventista na cidade mais 
próxima, Launceston. Sem conhecer a cidade, sentiu-se perdida. Tudo 
era tão diferente de Timor-Leste, com quase nenhum transeunte nas 
ruas, inclusive crianças. Preocupada, tentou voltar para a fazenda. 
Após caminhar por duas horas, viu um homem limpando o quintal. 

ƈ&SQ�HME�WIRLSV��:SGʤ�TSHI�QI�ENYHEV��TSV�JEZSV#�3RHI�ʣ�E�VSHSZMʛVME#Ɖ�
O homem quis saber de onde ela vinha e para onde ia, ao que Tina 
respondeu:  “Eu sou de Timor-Leste e quero ir à uma igreja adventista.” 
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Então, o homem disse: “Oh! Minha esposa é adventista, mas não está 
frequentando a igreja. Mas eu conheço outros membros da igreja.” E  
levou Tina até a casa de um membro da igreja. A partir de então, ela 
passou a igreja.  

Os membros a receberam cordialmente, doando alimento, roupas e 
até suprimentos de cozinha. Sua colega de quarto e outros colegas 
HI�XVEFEPLS�ƼGEVEQ�̂ ERKEHSW�UYERHS�E�ZMVEQ�ZSPXEV�RS�WʛFEHS�à noite 
com os braços cheios de presentes. “Qual o verdadeiro motivo para vir 
ʚ�%YWXVʛPME#Ɖ��YQ�JYRGMSRʛVMS�TIVKYRXSY��ƈ:MQ�TEVE�KERLEV�HMRLIMVSƉ��
Tina respondeu. “Mas, então, por que você não trabalha aos sábados? 
:SGʤ�WEFI�UYI�S�TEKEQIRXS�ʣ�IQ�HSFVS�Ɖ��SYXVS�EGVIWGIRXSY��ƈ:SGʤ�
está aqui só para se divertir”, disse o terceiro. Triste com as falsas 
acusações, Tina respondeu: “Tenho seis dias na semana para ganhar 
dinheiro e um dia para Deus. Sei que Ele proverá, mesmo que eu não 
receba o dobro do salário.”

Os funcionários exigiram que o administrador da fazenda a obrigasse 
a trabalhar aos sábados. Mas, ao falar com ele, Tina disse que 
havia informado ao proprietário da fazenda durante a entrevista 
que ela era adventista e não trabalharia aos sábados. O proprietário 
havia respondido que a Austrália era um país livre onde as pessoas 
poderiam guardar o dia que escolhessem. “Desculpa”, Tina disse 
ao administrador, “mas não importa o que aconteça comigo, nunca 
XVEFEPLEVIM�RS�WʛFEHS��:SGʤ�TSHI�QI�IRZMEV�TEVE�S�8MQSV�0IWXIƉ��8MRE�
conseguiu os sábados livre.

Enquanto o tempo passava, cinco colegas de trabalho começaram a 
mostrar interesse na fé professara por Tina. Eles queriam acompanhá-
PE�UYERHS�JSWWI�ʚ�MKVINE�RS�WʛFEHS��2S�ƼQ�HSW�WIMW�QIWIW��8MRE�WI�
perguntava se havia tomado a decisão correta. O dinheiro que havia 
ganho mal dava para pagar o débito da escola. Porém, ao voltar 
para o Timor-Leste, ela possuía mais dinheiro que os amigos que 
trabalharam no sábado. O que teria acontecido?

No último sábado na Australia, os membros da igreja lhe deram um 
presente de despedida, vários envelopes. Tina entrou no banheiro da 
igreja e quando abriu os envelopes descobriu várias cédulas. Era mais 
dinheiro do que ganharia se tivesse trabalhado pelo dobro do salário 
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aos sábados. Ajoelhada no chão do banheiro, lágrimas escorriam pelo 
rosto. “Deus, muito obrigada, por esta benção maravilhosa!”, ela orou. 
“É tão impressionante! Nunca esperei receber este tipo de benção 
sem trabalhar. Mas Deus preparou tudo para mim. Assim como Jesus 
diz em Lucas 18:27, “O que é impossível para os homens é possível 
TEVE�(IYWƉ��2:-�

Parte das ofertas do Décimo terceiro Sábado, há seis anos, ajudaram 
E�EFVMV�E�TVMQIMVE�)WGSPE�%HZIRXMWXE��SRHI�SW�ƼPLSW�HI�8MRE�IWXYHEQ��
em Timor-Leste. Neste trimestre, outra parte contribuirá para a 
construção de um dormitório para a escola. Muito agradecemos por 
sua liberalidade. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Pronúncia de Launceston: <LON-ses-tin>.

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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O ÔNIBUS MISSIONÁRIO

Zelindo, de 42 anos, vivia em uma ilha do Oceano Índico. Sendo 
proprietário de uma loja no Timor-Leste, orou por um ônibus para 
não-fumantes em uma ilha do Oceano Índico.  “Senhor, quero 
abandonar o tabaco, a bebida e alimentos impuros. Não quero 
vender cigarros, bebidas alcoólicas, café ou chá. Mas as pessoas 
continuam abusando do tabaco e das bebidas. Por favor, ajude-
me! Quero comprar um ônibus para não-fumantes.” Em seguida, 
entrou em contato com a irmã na cidade indonésia de Surubaya, 
com o objetivo de pesquisar o preço de um ônibus. Ela enviou 
uma mensagem de texto respondendo que normalmente custava 
$35.000, mas havia encontrado um ônibus por $31.500. 

Entusiasmado, Zelindo falou sobre o ônibus com o irmão, Fernando, 
que lhe ofereceu $10.000. Ele precisava depositar $15.000, por isso 
transferiu de sua poupança. Após três meses, enviou os $6.500 que 
faltavam. Ele planejava usar os $10.000 emprestados do irmão para 
pagar, quando o ônibus chegasse por navio em Dili, capital de Timor-
Leste. Num domingo pela manhã, Zelindo recebeu um telefonema 
informando que o ônibus havia chegado no porto e que poderia 
buscá-lo no dia seguinte. Ele precisava levar os $10.000, mas não 
estava preocupado porque o irmão havia prometido. 

Naquela noite, Zelindo e a esposa contaram o lucro da loja da 
semana anterior. Normalmente, a quantia era de $10.000 a $13.000, 
mas dessa vez eles contaram $28.000. Os dois se entreolharam: “O 
que está acontecendo?”, ele perguntou. Na manhã seguinte, foi ao 
IRGSRXVS�HS�MVQʝS�E�ƼQ�HI�TIKEV�E�UYERXME�TVSQIXMHE��1EW�*IVRERHS�
disse: “Eu ia te ligar, mas esqueci. Queria dizer que não posso te 
ajudar com os $10.000”. Zelindo sorriu. Ficou feliz, ao perceber que 
Deus já o havia ajudado. Ele tinha a quantia necessária para pagar o 
ônibus em sua loja. 
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O ônibus, que recebeu o nome de Salvation (Salvação), tornou-se bem 
conhecido por toda a ilha, especialmente com mulheres grávidas 
I�QʝIW� GSQ� WIYW� ƼPLSW�� %PʣQ� HE� TVSMFMʡʝS� HS� GMKEVVS��QʱWMGE� HI�
louvor era tocada enquanto o ônibus viajava pelas cidades. Na lateral 
do ônibus, havia uma grande faixa proclamando as três mensagens 
angélicas de Apocalipse 14 sobre o retorno de Jesus.  

“As pessoas gostam muito do ônibus, porque não é permitido fumar”, 
Zelindo explica. Até a polícia aprovou. Certo dia, um membro da igreja 
chamou Zelindo por telefone. Ele morava na segunda maior cidade 
de Timor-Leste, Baucau, e disse que a polícia chegou ao principal 
XIVQMREP�HI�ʭRMFYW�I�JEPSY�GSQ�SW�QSXSVMWXEW��ƈ:SGʤW�HIZIVMEQ�WIV�
como o Salvation, onde não permitem que ninguém fume no ônibus. 
Deveriam seguir seu exemplo.”

As pessoas pediram a Zelindo para expandir seu serviço de ônibus 
para outros distritos. Ele responde que está orando ao Senhor por 
ajuda para comprar um segundo ônibus. Através de seu exemplo, 
cinco pessoas estão se preparando para o batismo. Enquanto isso, 
ele dá seu testemunho: “Deus tem abençoado meu negócio. Louvo 
a Deus por permitir que conduza pessoas a Ele através do ônibus e 
das minhas lojas.”

Em 2015, parte da oferta trimestral ajudou a construir a primeira escola 
adventista na capital de Timor-Leste, Dili. Parte da oferta ajudará a 
construir um residencial nessa escola. Com aproximadamente 1,3 
milhão de habitantes, somente 700 são adventistas. E assim como 
o ônibus de Zelindo, a escola cumpre um papel importante em 
compartilhar Jesus. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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PERSEGUIDA POR CAUSA DA FÉ

Kina, ofegante e suando, correu até a casa do pastor adventista e 
bateu na porta em um vilarejo em Laos. A garota havia conseguido 
desatar as cordas que os pais tinham usado para atar as mãos dela. 
Eles haviam batido nela, o irmão mais velho lhe deu um tapa no rosto 
e chutou o seu corpo. Seu crime? A vida da garota virou de cabeça para 
baixo porque decidira ser batizada em nome de Jesus Cristo na igreja 
adventista do sétimo dia.  

Muito amorosos e cuidadosos no passado, os pais se voltaram 
contra ela e começaram a espancá-la na tentativa de forçá-la a 
VIXSVREV�ʚ�WYE�VIPMKMʝS�XVEHMGMSREP��)RXVIXERXS��/MRE�TIVQERIGIY�ƼVQI�
e recusou desistir da fé. Sua corajosa calma em frente ao sofrimento 
era surpreendente. Seus novos amigos adventistas não ofereciam 
nenhum privilégio especial. Eles eram um pequeno grupo de crentes, 
a maioria mulheres, composto de pobres camponeses, agricultores e 
operários lutando para sobreviver. 

Talvez Kina estivesse tocada por seu amor. Talvez Jesus, através 
do Espirito Santo, a abençoara com uma profunda paz e esperança 
que lhe deu forças para permanecer corajosa contra a perseguição 
e as pressões de sua própria carne e sangue. Algo sobre Jesus a 
impressionou tanto que estava disposta a arriscar tudo por Ele. Mas, 
por quanto tempo a garota suportaria? Quanto tempo ela seria capaz 
de enfrentar as surras e abusos das mãos dos pais e do irmão? Onde 
ela poderia ir em busca de ajuda e abrigo?

Kina não tinha nenhum lugar para ir e temia voltar para casa. Ela não 
podia buscar ajuda dos parentes porque também poderiam fazê-
la desistir da fé em Jesus e voltar ao animismo. Não poderia ir às 
autoridades porque o chefe também era seu parente e pensaria que ela, 
como filha, deveria obedecer aos pais em todas as coisas. Obedecer 
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aos pais é uma coisa boa e sensata de se fazer. É a coisa normal a 
fazer no Laos e é até bíblica. Efésios 6:1 diz: “Filhos, obedeçam a seus 
TEMW�RS�7IRLSV��TSMW�MWWS�ʣ�NYWXSƉ��2:-��1EW�EXʣ�UYI�TSRXS�SW�ƼPLSW�
devem obedecer aos pais?

Com o corpo coberto de hematomas escuros, Kina refugiou-se na 
GEWE�HS�TEWXSV��1EW�RʝS�TʭHI�ƼGEV�QYMXS�XIQTS��3�TEWXSV�E�IRZMSY�
VETMHEQIRXI�TEVE�ƼGEV�GSQ�YQ�HI�WIYW�TEVIRXIW�HI�GSRƼERʡE��ERXIW�
que os pais viessem encontrá-la. Cinco dias depois, Kina ainda estava 
se escondendo dos pais. Ela não podia voltar para casa. Tinha medo 
de voltar porque os membros de sua família a haviam espancado 
muitas vezes. Da última vez, seu pai até pegou uma arma e disparou 
um tiro alto na cabeça dela.

)QFSVE�JIVMHE�ƼWMGEQIRXI��S�MQTEGXS�HEW�EQIEʡEW�I�IWTERGEQIRXS��
seu estado mental permanece pouco claro.

Ore por Kina. Ore para que ela tenha forças para enfrentar as 
adversidades trazidas por sua família. Ore para que os anjos do Senhor 
a protejam e a salve de severos ferimentos. Ore para que os pais e outros 
membros da família tenham o coração amolecido e que vejam a luz do 
IZERKIPLS�SY��TIPS�QIRSW��TIVQMXEQ�UYI�E�ƼPLE�XIRLE�PMFIVHEHI�TEVE�
seguir sua consciência. Talvez ela consiga um passaporte e estude em 
um internato adventista em outro país. Ore para que os membros da 
igreja possam encarar situações trágicas com sabedoria. 

Parte da oferta trimestral ajudará na construção de uma escola em 
Laos, para que garotas como Kina possam estudar. Agradecemos 
pelas ofertas missionárias que ajudam a espalhar o evangelho ao 
redor do mundo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Kina é um pseudônimo.

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

x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras 
MRJSVQEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�
ssd-2022.
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A VIÚVA DE OUDOMXAY

O pastor Sadua Lee não queria se mudar para o norte de Laos, e 
apresentou muitas desculpas quando os líderes pediram que ele 
fosse compartilhar o evangelho em Oudomxay. Essa é uma das 
últimas províncias de Laos sem presença adventista. Finalmente, 
ele e a esposa aceitaram o chamado e se mudaram para uma casa 
alugada em meados do inverno. Aquele não foi um inverno típico. 
De acordo com os registros históricos, foi a primeira vez que a 
temperatura caiu para abaixo de zero. Plantas e animais morreram. A 
casa estava vazia, sem cama, geladeira ou cobertores. Somente um 
telhado, paredes e piso ofereciam a proteção para o inverno intenso. 
Os vizinhos simpáticos trouxeram muitos cobertores. 
Porém, o clima era o que menos preocupava Sadua. Não era fácil 
começar a trabalhar em uma região oposta ao evangelho. Pela 
primeira vez na vida, ele e a esposa tiveram que realizar os cultos 
sem a companhia dos membros da igreja e se sentiam sozinhos. 
A solidão se transformou em frustração. Eles não sabiam como 
compartilhar o evangelho. Pouco tempo depois, as autoridades 
abriram uma investigação para descobrir o motivo da chegada do 
casal. A frustração transformou-se em medo. 
Sadua telefonou para um líder da igreja em busca de auxílio. A 
autoridade eclesiástica não sabia o que sugerir a não ser que orasse 
pedindo sabedoria. “Comece uma jornada de oração e peça que o 
Senhor lhe mostre o que fazer”, o líder aconselhou. E foi isso que o 
Pastor Lee fez. Ele caminhou pelo vilarejo e orou. Ajoelhou-se em 
uma colina com vista para o vilarejo e conversou com Deus. 
Não demorou muito, durante as tardes de sábado, ele começou a visitar 
os moradores locais. Durante essas visitas, soube de uma mulher 
que era possuída por demônios e decidiu conhecê-la. Obviamente, 
a mulher estava acorrentada em um pilar da casa. A mãe de cinco 
crianças estivera presa por dois meses, sem roupas e com a mente 
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enfraquecida, vivendo como um cachorro. Sadua descobriu que ela 
passou a se comportar dessa maneira depois que o esposo morreu.    
Então, pediu permissão aos anciãos do vilarejo para orar pela viúva, 
e a obteve. Aqueles anciãos já haviam tentado curá-la com todos os 
tipos de tratamentos, mas nada funcionou. Sadua colocou a mão na 
cabeça dela e orou. Nos dias seguintes. Continuou visitando-a para 
orar. Enquanto a semana passava, a mulher passou a comer e beber 
normalmente, e também a manter conversas curtas.   
Certo dia, ela entregou o coração a Jesus e os demônios foram 
embora. Finalmente, o chefe do vilarejo tirou as correntes e ela 
recebeu roupas para vestir. Mas os membros da família temiam que 
SW�HIQʭRMSW�ZSPXEWWIQ��%�ZMʱZE�I�SW�GMRGS�ƼPLSW�WI�QYHEVEQ�TEVE�
a casa de Sadua até que os parentes considerassem seguro que 
voltasse à casa. Depois de fazer o estudo bíblico, a mulher e os dois 
ƼPLSW�QEMW�ZIPLSW��UYI�IVEQ�EHSPIWGIRXIW��JSVEQ�FEXM^EHSW��%�JEQʧPME�
faz parte do primeiro grupo de adventistas na província. 
A notícia sobre o que Jesus fez pela viúva de Oudomxay se espalhou 
por toda parte. Muitos moradores foram até Sadua pedindo ajuda e 
cura. Muitos abraçaram a mensagem do evangelho e aceitaram Jesus 
como seu Salvador pessoal. Hoje, a viúva de Oudomxay sobrevive 
ajudando os vizinhos a plantar arroz em troca de alimento para família. 
)PE�RʝS�XIQ�YQ�XIVVIRS�SRHI�TPERXEV��RʝS�XIQ�IQTVIKS�Ƽ\S�I�XIQ�GMRGS�
ƼPLSW�TEVE�EPMQIRXEV��4SV�JEZSV��SVI�IQ�JEZSV�HIPE�I�HI�WIYW�ƼPLSW��
Parte da oferta do trimestre ajudará a inaugurar uma escola em 
Laos. Agradecemos pelas ofertas que contribuem para espalhar o 
evangelho ao redor do mundo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Pronúncia de Sadua: <sad-OO-a>.
x� Pronúncia de Oudomxay: <OO-dom-SIGH>.
x� O pastor Sadua Lee, fotografado orando pelo vilarejo, sucumbiu 

ES�GʜRGIV�IQ�������QEW�WYE�SFVE�GSRXMRYE�E�JVYXMƼGEV�IQ�0ESW�
x� Faça o download das fotos no Facebook: bit.ly/fb-mq.
x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras infor-

QEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������
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PERDÃO PARA MINHA MÃE (PARTE 1)
Charmaine Ku

Quando entreguei a vida a Jesus, o Espirito Santo convenceu meu 
coração sobre um pecado contra o qual lutei por muitos anos. Esse 
pecado quebrava um dos Dez Mandamentos: “Honra teu pai e tua 
mãe...” (Êxodo 20:12). Tive consciência sobre o pecado enquanto 
fazia a mesma oração de Davi: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 
GSVEʡʝS��TVSZE�QI��I�GSRLIGI�EW�QMRLEW�MRUYMIXEʡʮIW��:ʤ�WI há em 
minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno” 
�7EPQSW�������������2:-�

Acredito que o início de tudo foi quando comecei a sair com um 
homem que não era cristão, em minha terra natal na Malásia. Mamãe 
não gostava do meu namorado e não fazia questão de disfarçar. 
Algumas vezes, ela o ignorava quando ele a cumprimentava. 
Parecia revirar os olhos quando o encontrava. Essa tensão durou 
durante os oito anos que namoramos. Eu também era intransigente. 
Nunca levava em consideração a opinião de minha mãe, e gostava 
de tornar sua vida difícil. Cheguei ao ponto de raramente voltar 
para casa, exceto para dormir, porque não queria passar tempo 
com minha mãe.

Então, comecei a orar a Deus pedindo perdão e que me ajudasse a 
cumprir o quinto mandamento. Mas, falhei diariamente durante os dois 
anos seguintes. Orava pela manhã, e no exato momento em que saía 
do meu quarto e começava a falar com a mamãe, a raiva me vencia. 
Mamãe e eu simplesmente não nos víamos e ela realmente me irritava. 
Passei a orar mais, porém, comecei a não gostar até do som dela 
batendo na minha porta e me dizendo que a comida estava pronta.

)Y�IVE�YQE�ƼPLE�QYMXS�HIWVIWTIMXSWE�I�RʝS�GSRWIKYME�IZMXEV��4EVIM�HI�
falar com a mamãe por alguns meses. Quando ela tentava iniciar uma 
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conversa comigo, eu a ignorava completamente. Eu não sabia como 
falar com ela. Aparentemente, não conseguia perdoá-la. E orava ainda 
mais.

Deus respondeu a oração através da Bíblia. Certa manhã, eu li 
as palavras de Jesus encontradas em Mateus 6:14, 15: “Pois se 
perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes 
perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não 
PLIW� TIVHSEVʛ� EW� SJIRWEWƉ� �2:-�� )RXʝS�� PM� IQ�Caminho a Cristo, de 
Ellen White: “A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi 
ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, 
requer luta; mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa 
ser renovada em santidade” (p. 43).

Percebi que estava apegada a um pecado perigoso. Precisava 
aprender a perdoar a mamãe, mas realmente não conseguia porque 
não me humilharia para aceitá-la e perdoá-la.

Deus continuou trabalhando em meu coração e Ele me ajudou a 
começar a falar com a mamãe novamente. Louvado seja Deus! Foi 
um começo. Mas sabia que havia um longo caminho a percorrer. 
Embora estivéssemos conversando, faltava amor e paciência em 
nossas conversas. Em minha sabedoria humana, podia enumerar 
muitas razões pelas quais ela merecia ser tratada grosseiramente. 
Muitas vezes, acreditava que ela precisava receber uma lição porque 
nosso relacionamento rompido não era tudo minha culpa.

Orei para que o Espirito Santo me transformasse, mas, se não fosse 
possível, que transformasse minha mãe. Lembrei-me de uma citação 
famosa de um autor desconhecido: “Algumas vezes Deus não muda 
nossa situação porque Ele deseja transformar nosso coração”. Eu 
estava completamente segura que Deus desejava me transformar. 
Mas como?

,SNI�� 'LEVQEMRI� ʣ� TVSJIWWSVE� HE� )WGSPE� 1MWWMSRʛVME� -RXIVREGMSREP�
%HZIRXMWXE� IQ�/SVEX��8EMPʜRHME��%RXIW�HI� XVEFEPLEV� RIWWE� MRWXMXYMʡʝS��
IPE�GSRWIKYMY��ƼREPQIRXI��JE^IV�EW�TE^IW�GSQ�E�QʝI��(IWGSFVMVIQSW�
como isso aconteceu na próxima semana. Há três anos, as ofertas 
XVMQIWXVEMW�ENYHEVEQ�E�)WGSPE�1MWWMSRʛVME� -RXIVREGMSREP�%HZIRXMWXE�E�
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expandir para o Ensino Médio e construir salas de aula e outros prédios 
em um novo terreno.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que uma moça apresente esta história em primeira pessoa.

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

x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e ou-
tras informações da Divisão do Pacífico Norte-Asiático, aces-
se: bit.ly/ssd-2022.
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PERDÃO PARA MINHA MÃE (PARTE 2)
Charmaine Ku, 38

6IWYQS�HE�WIQERE�TEWWEHE��ETʬW�'LEVQEMRI�IRXVIKEV�E�ZMHE�E�'VMWXS�
na Malásia, percebeu que precisava honrar a mãe como está nos Dez 
1ERHEQIRXSW��1EW�GSQS# 

Orei fervorosamente por dois longos anos, sobre meu pecado e, as 
vezes, até questionava a Deus. “Oh Senhor, como serei transformada? 
Por favor, faça algo!” Em 2018, meus dois irmãos mais novos retornaram 
a Malásia para uma grande reunião familiar. Minha irmã e o esposo 
chegaram dos Estados Unidos e meu irmão veio da Tailândia. Era raro 
a família estar toda reunida porque vivíamos muito distantes uns dos 
outros. Meu irmão, Luke, que é onze anos mais novo que eu, notou 
S�GSRƽMXS�GSQ�E�QEQʝI��2S�HME�IQ�UYI�ZSPXSY�TEVE�E�8EMPʜRHME��IPI�
deixou uma carta dentro do livro da meditação matinal. Eu a encontrei 
na manhã seguinte. Ele escreveu:  

 “É com pesar no coração que escrevo esta carta. Sou grato 
e louvo a Deus porque você aprendeu muitas verdades que 
trouxeram uma mudança positiva ʚ sua vida. Também me alegro 
ao ver minha irmã enveredando pelo ministério, sinto orgulho e 
admiração quando olho para você. Glórias e louvor a Ele!  

“Após orar e observar meu estado pecaminoso e imperfeito, 
consegui reunir alguma coragem para lhe escrever com todo 
amor a respeito de seus atos e relacionamento com nossa mãe. 
Compreendo que nossa mãe é imperfeita. Ela pode ser irracional 
ʚs vezes e perdemos a paciência. Ainda assim ela é a mãe que 
nosso perfeito Deus nos deu para amar, respeitar e obedecer. Sei 
muito bem que nossa mãe tem seus defeitos, mas sua intenção 
ʣ�GSQS�YQE�QʝI�UYI�GYMHE�HI�WIYW�ƼPLSW�
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“Talvez nunca tenhamos o privilégio de entender completamente 
os motivos de seus pensamentos e atos. Eu temo que você não 
compreenda que tem uma atitude impulsiva em relação a ela e 
possa irracionalmente mostrar frutos de impaciência, orgulho e 
egoísmo. Também temo que isso possa ser um obstáculo em 
TSXIRGMEP�TEVE�EW�TIWWSEW�ES�WIY�VIHSV�ZINEQ�GSQS�ZSGʤ�XVEXE�I�
fala com nossa mãe. 

ƈ6ITMXS�� IWGVIZS� GSQ� S� GSVEʡʝS� TIWEHS� I� GSQ� E� MRXIRʡʝS� HI�
corrigir minha irmã que tanto amo e com quem me preocupo. 
4VSZEZIPQIRXI��RʝS�WIVIM�FIQ�GSQTVIIRHMHS��QEW�GSRƼS�I�SVS�
para que o Espirito Santo fale pessoalmente ao seu coração e 
lhe dê o espírito de reconciliação. Cuide-se.

“Com muito amor e oração,

“Seu irmãozinho.”

Depois de ler a carta, chorei por mais de uma hora, suplicando a Deus 
por perdão e, ao mesmo tempo, louvando-O por falar comigo através 
de meu irmão. Embora meu ego ainda deseje desonrar minha mãe, 
desde aquele dia não levanto a voz contra ela. Deus respondeu às 
minhas preces! Como Ele prometeu: “Darei a eles um coração não 
dividido e porei um novo espírito dentro deles; retirarei deles o coração 
de pedra e lhes darei um coração de carne”, (Ezequiel 11:19��2:-�

Meu relacionamento quebrado com a mamãe foi restaurado através 
do poder do Espírito Santo. Louvo a Deus por consertar nosso 
relacionamento antes de sair de casa. Apenas seis dias depois de 
receber a carta de meu irmão, voei para a Malásia ocidental para 
frequentar uma escola de treinamento bíblico organizada pela igreja. 
Ela me levou ao aeroporto e eu lhe dei um grande abraço de despedida. 
Foi o primeiro abraço que eu lhe dei em mais de dez anos. Seis meses 
depois, mudei-me para a Tailândia e comecei a trabalhar como 
professora do jardim de infância na Escola Missionária Internacional 
Adventista, na cidade de Korat.
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Provavelmente, ninguém me culparia se tivesse saído de casa sem 
VIWSPZIV� S� GSRƽMXS� GSQ� QMRLE� QʝI�� 1EW� (IYW� RʝS� TIVQMXMY� UYI�
meu pecado acariciado prevalecesse. Deus, em Seu tempo perfeito, 
fez um milagre em minha vida e permitiu que esse pecado fosse 
completamente limpo de mim antes de me mudar para a Tailândia.

,ʛ�XVʤW�ERSW��EW�SJIVXEW�QMWWMSRʛVMEW�ENYHEVEQ�RE�I\TERWʝS�HE�IWGSPE�
UYI�'LEVQEMRI�PIGMSRE��E�)WGSPE�1MWWMSRʛVME�-RXIVREGMSREP�%HZIRXMWXE��
para o Ensino Médio, além da construção de um complexo de salas de 
EYPE�I�SYXVSW�TVʣHMSW�IQ�YQ�RSZS�XIVVIRS�IQ�/SVEX��%KVEHIGIQSW�IQ�
nome dos alunos, Charmaine e outros professores. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que uma mulher apresente este relato na primeira pessoa.

x� No próximo sábado, saberemos como Charmaine entregou o co-
ração a Jesus.

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

x� Para mais notícias do Informativo Mundial das Missões e outras 
MRJSVQEʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�
ssd-2022.
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A ÚLTIMA CHANCE DE DEUS
Charmaine Ku, 38

2SW� HSMW� ʱPXMQSW� WʛFEHSW�� SYZMQSW� WSFVI� GSQS� (IYW� ENYHSY�
'LEVQEMRI� E� ETVIRHIV� E� LSRVEV� E� QʝI�� ,SNI�� SYZMVIQSW� GSQS� IPE�
entregou o coração a Jesus. 

(IWEƼIM�E�(IYW�GSQ�YQE�SVEʡʝS�GLIME�HI�SYWEHME�

“Querido Deus, estou Lhe dando a última chance. “Frequentei muitos 
eventos da igreja, mas nenhum transformou minha vida. Continuo 
TIGERHS�� TSVXERXS�� UYEP� S� SFNIXMZS#� 2ʝS� ʣ� QIPLSV� ƼGEV� GEʧHS� UYI�
levantar e tentar voltar a Ti repetidamente? Tenho duas semanas de 
JʣVMEW�I�Wʬ�UYIVME�ƼGEV�PSRKI�HI�GEWE��4SVXERXS��MVIM�TEVE�YQE�IWGSPE�
de treinamento bíblico. Senhor, essa é Sua última chance. Se isso não 
funcionar, prometo que vai me perder para sempre!” 

Eu nasci em uma família adventista na Malásia. Frequentei a igreja 
e participei dos cultos desde a infância. Mas não sentia alegria nas 
coisas espirituais. Namorei com um homem não cristão durante oito 
anos e gostava de meu emprego bem remunerado como professora 
de música em uma escola internacional. Mas, faltava-me paz, por isso 
orei e participei de uma escola bíblica organizada pela igreja. 

Passamos duas semanas estudando sobre o santuário. Eu não 
conhecia muito sobre o assunto. Não costumava ler a Bíblia e ia 
à igreja somente por costume. Os membros da igreja me falavam 
como agir como adventista, mas eu não tinha um relacionamento 
pessoal com Deus. 

Durante a escola bíblica, li em Ezequiel 37:4-5, que diz: “Então ele me 
disse: “Profetize a esses ossos e diga-lhes: ‘Ossos secos, ouçam a 
palavra do Senhor! Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: Farei 
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YQ�IWTʧVMXS�IRXVEV�IQ�ZSGʤW��I�ZSGʤW� XIVʝS�ZMHEƅƉ� �2:-� A visão de 
ossos secos me ensinou que o verdadeiro reavivamento vem somente 
por ouvir a Palavra de Deus e sentir a presença do Seu Santo Espirito. Eu 
precisava de uma conexão direta e pessoal com Deus, acompanhada 
de uma vida de oração e constante direção do Espirito Santo. 

%S�IWXYHEV�WSFVI�S�WERXYʛVMS��ETVIRHM�WSFVI�S�EQSV�WEGVMƼGMEP�HMZMRS��
Aprendi que Ele tem o poder de perdoar todos os meus pecados e 
que Seu mais profundo desejo é viver comigo para sempre. O amor 
de Deus preencheu todo o vazio e fragilidade na vida. Entreguei meu 
coração a Jesus e Ele começou a trabalhar fortemente em minha vida.  

Então, voltei a lecionar aos meus alunos de cinco a seis anos de idade. Era 
esperado que eu incorporasse comemorações mundanas envolvendo 
Papai Noel, duendes, fadas e bruxas às aulas de música. Certo dia eu 
apresentei uma aula sobre sons às crianças. Elas precisavam relacionar 
os sons que tocava com as ilustrações de um relógio de um avô, morcego 
batendo asas e esqueletos chocalhando em um castelo abandonado. 

Para minha surpresa, os dois melhores amigos, Ethan e Lucas, não 
participaram. Eles cobriram as orelhas enquanto tocava os sons e 
depois recusaram cantar uma canção sobre o castelo assombrado. 
2S�ƼQ�HE�EYPE��IY�SW�GSRJVSRXIM��“O que há de errado com vocês? Por 
UYI�RʝS�Ƽ^IVEQ�S�UYI�IY�TIHM#Ɖ�)XLER�ZMVSY�TEVE�QMQ�I�HMWWI��ƈ7SY�
cristão. Não posso ouvir isso.” Então, o garotinho começou a chorar. 
Lucas virou-se para mim e acenou a cabeça solenemente. Foi uma 
das maiores repreensões que recebi em minha vida. Deus falou 
comigo poderosamente através daqueles pequenos meninos. Pensei: 
“Por que estou ensinando às crianças sobre as coisas do diabo?”

Nas minhas duas semanas de férias seguintes, voltei à escola bíblica 
e estudamos sobre como Daniel e seus três amigos haviam proposto 
RS�GSVEʡʝS�WIV�ƼʣMW�E�(IYW�HMERXI�HS�VIM�2EFYGSHSRSWSV��0IQFVIM�
me de como Ethan e Lucas mantiveram o propósito no coração 
HIPIW�HI�WIVIQ�ƼʣMW�E�(IYW�HMERXI�HI�QMQ��(IYW�QI�GSRZIRGIY�E�
abandonar meu trabalho, mas não conseguiria por minhas próprias 
forças. Contei meu testemunho ao professor da escola bíblica. 
ƈ:SGʤ�XIQ�YQ�XIWXIQYRLS�TSHIVSWSƉ��IPI�HMWWI��ƈ1EW�S�TVSFPIQE�ʣ�
que não existe uma ação.” 
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Nesse mesmo período, Deus falou comigo através da minha devoção 
matinal. Eu li no livro de Ellen White, Parábolas de Jesus: “Quando os 
apelos do Espírito Santo atingirem ao coração, nossa única segurança 
IWXʛ�IQ�E�IPIW�VIWTSRHIV�WIQ�XEVHEV��5YERHS�ZMIV�S�GLEQEHS��Ƅ:EM�XVE-
balhar hoje na Minha vinha’, não recuseis o convite. ‘Hoje, se ouvirdes a 
Sua voz, não endureçais o vosso coração.’ Heb. 4:7. É perigoso poster-
gar a obediência. Podeis nunca mais ouvir o convite.” (p.281)

Com o coração completamente entregue a Deus, consegui escrever e 
entregar em mãos minha carta de demissão. Passeis os cinco meses 
seguintes na escola bíblica, mas uma luta interna surgiu entre minha 
vontade e a vontade de Deus. Meu antigo salário era bom e eu não 
conseguia imaginar viver sem dinheiro. Meu desejo de independência 
ƼRERGIMVE� JSM� QEMSV� I� IY� HIWGSFVM� YQ� IQTVIKS� IQ� UYI� S� WEPʛVMS�
era ainda melhor que o anterior. Entretanto, eu precisaria trabalhar 
algumas vezes aos sábados. 

Quando procurei o conselho de um pastor na escola bíblica, ele me 
HMWWI�GSVENSWEQIRXI��ƈ:SGʤ�EGEFSY�HI�WEMV�HS�WIY�IQTVIKS�ERXIVMSV�
I�EKSVE�UYIV�IRJVIRXEV�RSZEQIRXI�S�QIWQS�HIWEƼS#Ɖ�2ʝS� MQTSVXE�
o tamanho da batalha, Deus é maior, e nunca permite que enfrente 
uma tentação que não possa superar sem Sua ajuda. No momento 
certo, Deus abriu uma porta inesperada e recebi o convite de ensinar 
no jardim da infância da Escola Missionária Internacional Adventista 
em Korat, Tailândia.

Fiquei tão surpresa com Seu amparo no momento exato! Então, 
lembrei-me de Suas palavras: “Pois os meus pensamentos não são 
os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus 
caminhos”, declara o Senhor. “Assim como os céus são mais altos 
do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os 
seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus 
TIRWEQIRXSWƉ��-WEʧEW����������2:-�

Deus é bom. Ele respondeu às minhas orações para continuar 
lecionando música. Depois de dois anos como professora do jardim 
da infância, tornei-me diretora do departamento de música da escola 
missionária. Eu nunca senti tanta paz e completa alegria na vida. Deus 
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conquistou meu coração e agora meu desejo é trazer as pessoas à 
beleza do Seu amor.

7SQSW�KVEXSW�E�ZSGʤ�UYI��Lʛ�XVʤW�ERSW��ENYHSY�E�IWGSPE�SRHI�'LEVQEMRI�
XVEFEPLE�� E� )WGSPE� 1MWWMSRʛVME� -RXIVREGMSREP� %HZIRXMWXE�� E� I\TERHMV�
para o Ensino Médio e construir um complexo de salas de aulas e 
SYXVEW� MRWXEPEʡʮIW� IQ� YQ� RSZS� XIVVIRS� IQ� /SVEX�� 8EMPʜRHME�� ,SNI��
EVVIGEHEVIQSW�EW�SJIVXEW�HS�HʣGMQS�XIVGIMVS�WʛFEHS�UYI�ENYHEVão a 
IWTEPLEV� S� IZERKIPLS�TSV� XSHE�E�(MZMWʝS�HS�7YP�ʀWME�4EGMƼGS��1YMXS�
agradecemos! 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA HISTÓRIA

x� Peça que uma mulher apresente este relato na primeira pessoa.

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

x� Para outras notícias do Informativo Mundial das Missões e informa-
ʡʮIW�HE�(MZMWʝS�HS�4EGʧƼGS�2SVXI�%WMʛXMGS��EGIWWI��FMX�P]�WWH������


