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Publicação trimestral 

1o Sábado 1 de outubro

As orações de Rachele

Rachele tem oito anos e vive em 
Ragusa, cidade localizada na ilha da 
Sicília, a maior ilha italiana [localizar 

no mapa].
Rachele gosta muito de participar 

da Escola Sabatina, onde aprende mais 
sobre Deus, por meio de histórias bíbli-
cas, canções, trabalhos manuais, entre 
outras atividades. Ela também gosta dos 
Aventureiros, de acampar em barracas e 
da companhia dos amigos. Outra coisa de 
que ela gosta muito é do que aprende na 
escola. Na sala de aula, as crianças se sen-
tam em carteiras grandes, com dois alu-
nos em cada uma. A professora escolhe 
onde os alunos se sentarão. Após algu-
mas semanas, os locais são modifi cados.

 
Nova disposição de assentos

Certo dia, quando a nova distribuição 
de assentos foi anunciada, Rachele soube 
que se sentaria ao lado de Alessandro, o 
garoto mais malvado da classe. Ele cos-
tumava empurrar os colegas e jogar no 
chão os materiais das carteiras.

Ao voltar para casa naquele dia, 
Rachele contou à mãe que se sentaria 
ao lado de Alessandro.

– Estou com medo de me sentar ao 
lado dele – Rachele confessou. – Ele é 
muito malvado!

Depois de ouvir cuidadosamente, a 
mãe respondeu: 

– É importante fazer amizade com to-
das as crianças. Vamos orar e pedir que 
Jesus ajude você.

Na manhã seguinte, antes de ir à es-
cola, Rachele orou novamente, pedindo 
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Publicação trimestral 

1o Sábado 1 de outubro

As orações de Rachele

Rachele tem oito anos e vive em 
Ragusa, cidade localizada na ilha da 
Sicília, a maior ilha italiana [localizar 

no mapa].
Rachele gosta muito de participar 

da Escola Sabatina, onde aprende mais 
sobre Deus, por meio de histórias bíbli-
cas, canções, trabalhos manuais, entre 
outras atividades. Ela também gosta dos 
Aventureiros, de acampar em barracas e 
da companhia dos amigos. Outra coisa de 
que ela gosta muito é do que aprende na 
escola. Na sala de aula, as crianças se sen-
tam em carteiras grandes, com dois alu-
nos em cada uma. A professora escolhe 
onde os alunos se sentarão. Após algu-
mas semanas, os locais são modifi cados.

 
Nova disposição de assentos

Certo dia, quando a nova distribuição 
de assentos foi anunciada, Rachele soube 
que se sentaria ao lado de Alessandro, o 
garoto mais malvado da classe. Ele cos-
tumava empurrar os colegas e jogar no 
chão os materiais das carteiras.

Ao voltar para casa naquele dia, 
Rachele contou à mãe que se sentaria 
ao lado de Alessandro.

– Estou com medo de me sentar ao 
lado dele – Rachele confessou. – Ele é 
muito malvado!

Depois de ouvir cuidadosamente, a 
mãe respondeu: 

– É importante fazer amizade com to-
das as crianças. Vamos orar e pedir que 
Jesus ajude você.

Na manhã seguinte, antes de ir à es-
cola, Rachele orou novamente, pedindo 

que Deus a ajudasse a fazer amizade com 
Alessandro. Ao chegar à sala de aula, o 
medo havia ido embora. Então, sentou-se 
em seu novo lugar e sorriu para Alessandro.

Cada dia, antes de ir à escola, Rachele 
repetia a mesma oração, pedindo ajuda 
para fazer amizade com Alessandro, e que 
ele fosse bondoso.

A mudança
Os dias se passaram e eles se tornaram 

amigos. Era a primeira vez que alguém na 
classe fazia amizade com Alessandro. E 
cada dia, antes das aulas, Rachele se lem-
brava de orar em favor do novo amigo.

Diariamente, todos perceberam que 
Alessandro estava mudando de atitude. 
Estava mais bondoso com os colegas e 
mais obediente à professora. Algumas ve-
zes, quando ele era tentado a voltar aos 
seus velhos hábitos, Rachele conversava 
com ele. Alessandro ouvia e tentava agir 
corretamente.

“Quero continuar orando por 
Alessandro. Oro para que ele respeite 
os colegas e seja gentil com eles”, dizia 
Rachele.

A professora fi cou feliz porque 
Rachele abriu o coração para ajudar aque-
le garoto. Certo dia, a mãe de Alessandro 
telefonou para a mãe de Rachele a fi m de 
demonstrar todo o seu agradecimento.

– Obrigada por Rachele ter se apro-
ximado de Alessandro e ajudá-lo a ser 
um garoto melhor – disse a mãe. – Nós 
encontramos a paz.

A mãe de Rachele está muito feliz pelo 
fato de a fi lha ter aprendido tantas coisas 
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na Escola Sabatina, nos Aventureiros, e 
sobre a importância da oração. Ela acre-
dita que Deus respondeu às orações da 
menina e diz que, se algo bom aconte-
ceu, não é simplesmente por intermédio 
de Rachele, mas por causa de sua ligação 
com Deus.

Nós também podemos nos ligar a 
Deus, assim como Rachele. Podemos 

orar a qualquer hora, dia ou noite, e Ele 
nos responderá. 

Parte da oferta da Escola Sabatina 
ajudará a construir uma nova igreja em 
Ragusa. Atualmente, eles se reúnem num 
local em que não há espaço disponível 
para todos que desejam participar dos 
cultos. Somos muito gratos pelas ofertas 
que ajudarão na construção dessa igreja!

2o Sábado 8 de outubro

A missão de Marika

Marika tem nove anos e está 
no quarto ano do Ensino 
Fundamental. Ela ama Jesus e 

é uma menina missionária. É boa aluna 
e vai à escola diariamente, exceto aos 
sábados. Nesse dia, Marika vai com seus 
pais e irmãos ao culto para adorar a Deus 
com outros adventistas em Ragusa, 
Itália. Você deve se lembrar de que na 
história da semana passada Ragusa está 
localizada na ilha da Sicília [convide uma 
criança para mostrar a Sicília no mapa].

 
Por que você não vem?

Certo dia, os colegas de Marika 
perguntaram:

– Por que você não vem às aulas aos 
sábados?

– Sou adventista do sétimo dia – ela 
respondeu. – Vou à igreja aos sábados 

porque quero adorar a Deus. Ele deseja 
que O adoremos no sábado, e, de acor-
do com o relado da criação no livro de 
Gênesis, nós sabemos que Deus descan-
sou no sétimo dia e o santificou.

Isso despertou a curiosidade dos 
colegas.

– Então, o que você faz na igreja?
– Oramos, cantamos e estudamos a 

Bíblia. Sabe, o sábado é o verdadeiro dia 
de descanso. Deus santificou, descansou 
nesse dia e o abençoou para todos.

Marika também falou aos colegas 
sobre os Clubes de Desbravadores e 
de Aventureiros que se reuniam aos 
sábados.

– Fazemos muitas atividades para aju-
dar outras pessoas. Umas das maneiras 
pelas quais os desbravadores ajudam os 
outros é se envolvendo em programas de 

educação, ensinando o viver saudável a 
outras crianças.

Desbravadores na escola
As crianças ficaram muito curiosas e 

disseram:
– Nossa! Não sabíamos que você po-

dia fazer todas essas coisas na igreja e se 
envolver em atividades como essas!

 Eles mostraram desejo de conhecer 
mais a igreja de Marika.

Certo dia, Marika teve uma ideia e a 
compartilhou com a mãe:

– E se os desbravadores fossem à es-
cola, e lá apresentassem uma exposição 
de saúde para crianças?

A mãe achou que era uma ideia ma-
ravilhosa e incentivou a filha a conversar 
com a professora sobre isso. A professora 
também gostou da ideia e conversou com 
o diretor. Felizmente, ele permitiu que os 
desbravadores apresentassem o programa.

“Eles ficaram muito bem impressiona-
dos com a maneira pela qual nós (adven-
tistas) respeitamos a natureza, a Bíblia, os 
vizinhos e temos um estilo de vida sau-
dável”, disse a mãe de Marika.

Os colegas de Marika apreciaram 
tanto o programa que nove crianças 
decidiram se inscrever no Clube de 
Desbravadores para aprender mais e en-
sinar outras pessoas!

Resumo missionário
•  Há mais de 140 tipos de pratos de massas com diversas nomenclaturas. Algumas 

variedades são produzidas regionalmente, enquanto outras são conhecidas por um 
nome diferente em várias regiões. 

• O relógio mecânico, o barômetro, o termômetro e os óculos são invenções italianas.
• Etna, o maior vulcão ativo na Europa, está localizado na costa leste da Sicília.

Resumo missionário
• Na Itália, há 111 igrejas adventistas e 9.527 membros.
•  A Itália foi o primeiro país europeu no qual a doutrina adventista foi pregada. M. B. 

Czechowski, um ex-padre católico polonês, que foi batizado nos Estados Unidos em 
1857, foi à Itália como missionário leigo em 1864.
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orar a qualquer hora, dia ou noite, e Ele 
nos responderá. 

Parte da oferta da Escola Sabatina 
ajudará a construir uma nova igreja em 
Ragusa. Atualmente, eles se reúnem num 
local em que não há espaço disponível 
para todos que desejam participar dos 
cultos. Somos muito gratos pelas ofertas 
que ajudarão na construção dessa igreja!

2o Sábado 8 de outubro

A missão de Marika
porque quero adorar a Deus. Ele deseja 
que O adoremos no sábado, e, de acor-
do com o relado da criação no livro de 
Gênesis, nós sabemos que Deus descan-
sou no sétimo dia e o santificou.

Isso despertou a curiosidade dos 
colegas.

– Então, o que você faz na igreja?
– Oramos, cantamos e estudamos a 

Bíblia. Sabe, o sábado é o verdadeiro dia 
de descanso. Deus santificou, descansou 
nesse dia e o abençoou para todos.

Marika também falou aos colegas 
sobre os Clubes de Desbravadores e 
de Aventureiros que se reuniam aos 
sábados.

– Fazemos muitas atividades para aju-
dar outras pessoas. Umas das maneiras 
pelas quais os desbravadores ajudam os 
outros é se envolvendo em programas de 

educação, ensinando o viver saudável a 
outras crianças.

Desbravadores na escola
As crianças ficaram muito curiosas e 

disseram:
– Nossa! Não sabíamos que você po-

dia fazer todas essas coisas na igreja e se 
envolver em atividades como essas!

 Eles mostraram desejo de conhecer 
mais a igreja de Marika.

Certo dia, Marika teve uma ideia e a 
compartilhou com a mãe:

– E se os desbravadores fossem à es-
cola, e lá apresentassem uma exposição 
de saúde para crianças?

A mãe achou que era uma ideia ma-
ravilhosa e incentivou a filha a conversar 
com a professora sobre isso. A professora 
também gostou da ideia e conversou com 
o diretor. Felizmente, ele permitiu que os 
desbravadores apresentassem o programa.

“Eles ficaram muito bem impressiona-
dos com a maneira pela qual nós (adven-
tistas) respeitamos a natureza, a Bíblia, os 
vizinhos e temos um estilo de vida sau-
dável”, disse a mãe de Marika.

Os colegas de Marika apreciaram 
tanto o programa que nove crianças 
decidiram se inscrever no Clube de 
Desbravadores para aprender mais e en-
sinar outras pessoas!

Missionária na família
Além de compartilhar a fé na escola, 

Marika também é missionária na própria 
família. Ela costuma passar as férias de 
verão com a prima de oito anos, Serenity, 
que vive em Florence, cidade localizada a 
1.100 km de Ragusa.

No ano passado, quando Serenity 
visitou a prima em Ragusa, elas foram à 
Escola Sabatina. Ela não conhecia a igreja 
e ficou interessada em conhecer mais.

“Contei a ela quem é Jesus e o que Ele 
fez por mim. Pouco a pouco ensinei a ela 
como orar, e também sobre Jesus. Agora 
ela costuma orar e ler a Bíblia porque sabe 
que isso é importante”, relata Marika.

Quando não estão juntas, Serenity 
telefona para Marika todos os sábados, 
perguntando o que aconteceu na Escola 
Sabatina e no culto naquele dia. “Quando 
digo o que fizemos, ela pergunta mais 
sobre as atividades e o que estudamos. 
Ela está muito interessada em aprender 
mais”, continua Marika.

Marika é muito feliz por poder 
compartilhar seu amor por Jesus e diz: 
“Gostaria de fazer mais para Deus.”

Sua oferta da Escola Sabatina ajudará 
na construção de uma nova igreja adven-
tista em Ragusa. Assim, haverá um local 
mais amplo para Marika e seus amigos 
adorarem a Deus.

Resumo missionário
•  Há mais de 140 tipos de pratos de massas com diversas nomenclaturas. Algumas 

variedades são produzidas regionalmente, enquanto outras são conhecidas por um 
nome diferente em várias regiões. 

• O relógio mecânico, o barômetro, o termômetro e os óculos são invenções italianas.
• Etna, o maior vulcão ativo na Europa, está localizado na costa leste da Sicília.

Resumo missionário
• Na Itália, há 111 igrejas adventistas e 9.527 membros.
•  A Itália foi o primeiro país europeu no qual a doutrina adventista foi pregada. M. B. 

Czechowski, um ex-padre católico polonês, que foi batizado nos Estados Unidos em 
1857, foi à Itália como missionário leigo em 1864.
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Giuseppe começou a participar do 
Clube dos Aventureiros aos oito anos. 
Aos dez anos, tornou-se desbravador. 

Atualmente, ele está com 13 anos e diz que 
deseja ser desbravador “por toda a vida”.

Assim como muitos italianos, a família de 
Giuseppe segue a doutrina católica romana. 
Mas os pais dele gostam muito de que ele 
participe dos desbravadores na igreja ad-
ventista. “Eles me apoiam porque sabem 
que estou crescendo de maneira saudável 
e com um bom fundamento”, diz Giuseppe.

Ele não se cansa de falar sobre os mo-
tivos pelos quais gosta da igreja adven-
tista em Ragusa.

Igreja e desbravadores
“Eu me sinto em casa. É como se fos-

se meu segundo lar. Aqui é como uma 
família e me sinto importante. Além dis-
so, aprendo muitas coisas no Clube de 
Desbravadores. Eles não ajudam somente 
com o conhecimento teórico, mas tam-
bém ajudam a formar nossa moral, nos-
so desenvolvimento profissional e a estar 
em contato com Deus.”

Giuseppe não tem medo de com-
partilhar o que aprende da Bíblia com 
outras pessoas. Certo dia, a professora 

explicava a Teoria da Evolução, quando 
Giuseppe levantou a mão e pediu para 
falar como o mundo foi criado de acordo 
com a Bíblia. 

Então, começou a explicar a partir da 
Bíblia como a vida realmente começou. 

O que posso fazer?
Sempre que Giuseppe ora, ele per-

gunta: “O que posso fazer por Ti, ó Deus?” 
Ele quer ajudar as pessoas e gosta de falar 
sobre Deus na escola, em casa, nas ruas, 
em qualquer lugar. 

Giuseppe deseja se tornar engenheiro 
agrícola. Ele gosta de plantas, animais e de 
estar ao ar livre. Também acredita na breve 
vinda de Jesus e deseja falar para todos so-
bre Ele. Na primeira vez em que foi à igreja 
adventista, Giuseppe ficou impressionado 
quando ouviu a história de Jesus, Sua mor-
te em nosso favor, e a ressurreição. “Esse é 
um verdadeiro milagre!”, ele crê.

Parte da oferta da Escola Sabatina des-
te trimestre ajudará a construir uma igreja 
adventista em Ragusa, onde Giuseppe e 
muitas crianças e jovens frequentam. Por 
favor, lembrem-se de trazer uma oferta 
especial no último sábado do trimestre. 
Muito obrigado!

Para os professores: Peça que uma garo-
ta de 14 anos conte esta história ou mostre 
a foto de Alice para a classe e explique que 
ela escreveu a própria história de hoje.

A lice tem 14 anos e cursa o oitavo 
ano no Colégio Adventista em 
Craiova, na Romênia. Ela mora 

em uma cidade que fica a 12 quilôme-
tros de Craiova e suas muitas belezas 
naturais.

Filha única em uma família adventista, 
desde cedo Alice foi ensinada a conhe-
cer a Deus. Os pais demonstravam a ela 
todo o amor, mas tinham muito cuidado 
para que ela não se tornasse egoísta. Isso 
ajudou Alice a aprender a compartilhar as 
bênçãos com outras pessoas. 

Alice gosta de animais, entre os quais 
o preferido é o cavalo. Nas últimas férias 
de verão, ela visitou um local de equita-
ção e gostou muito!

Necessidade de Deus
Outra atividade de que ela gosta é to-

car piano, principalmente quando é con-
vidada a tocar hinos de louvor a Deus. Faz 
algum tempo, Alice começou a perceber 
que muita gente ao seu redor precisava 
de Deus e decidiu dedicar grande parte 
do seu tempo para servir às pessoas.Resumo missionário

• O Coliseu de Roma é o maior monumento antigo dedicado ao entretenimento.
•  As catacumbas de Roma têm 13 km de largura e contêm aproximadamente 40 mil 

tumbas. Elas ficam de 7 a 19 metros abaixo da superfície e se estendem a mais de 
13 mil metros quadrados. 

• A Itália tem três vulcões ativos: Vesúvio, Etna e Stromboli.

3o Sábado 15 de outubro

Encontro com Deus
4o Sábado 22 de outubro

Feliz e triste

Resumo missionário
• As montanhas Cárpatos da Romênia são o lar de 400 espécies únicas de mamíferos.
• A maior população de ursos pardos da Europa vive na Romênia.
•  Timisoara, na Romênia, foi a primeira cidade europeia a receber lâmpadas elétricas, 

em 1884.
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explicava a Teoria da Evolução, quando 
Giuseppe levantou a mão e pediu para 
falar como o mundo foi criado de acordo 
com a Bíblia. 

Então, começou a explicar a partir da 
Bíblia como a vida realmente começou. 

O que posso fazer?
Sempre que Giuseppe ora, ele per-

gunta: “O que posso fazer por Ti, ó Deus?” 
Ele quer ajudar as pessoas e gosta de falar 
sobre Deus na escola, em casa, nas ruas, 
em qualquer lugar. 

Giuseppe deseja se tornar engenheiro 
agrícola. Ele gosta de plantas, animais e de 
estar ao ar livre. Também acredita na breve 
vinda de Jesus e deseja falar para todos so-
bre Ele. Na primeira vez em que foi à igreja 
adventista, Giuseppe ficou impressionado 
quando ouviu a história de Jesus, Sua mor-
te em nosso favor, e a ressurreição. “Esse é 
um verdadeiro milagre!”, ele crê.

Parte da oferta da Escola Sabatina des-
te trimestre ajudará a construir uma igreja 
adventista em Ragusa, onde Giuseppe e 
muitas crianças e jovens frequentam. Por 
favor, lembrem-se de trazer uma oferta 
especial no último sábado do trimestre. 
Muito obrigado!

Para os professores: Peça que uma garo-
ta de 14 anos conte esta história ou mostre 
a foto de Alice para a classe e explique que 
ela escreveu a própria história de hoje.

A lice tem 14 anos e cursa o oitavo 
ano no Colégio Adventista em 
Craiova, na Romênia. Ela mora 

em uma cidade que fica a 12 quilôme-
tros de Craiova e suas muitas belezas 
naturais.

Filha única em uma família adventista, 
desde cedo Alice foi ensinada a conhe-
cer a Deus. Os pais demonstravam a ela 
todo o amor, mas tinham muito cuidado 
para que ela não se tornasse egoísta. Isso 
ajudou Alice a aprender a compartilhar as 
bênçãos com outras pessoas. 

Alice gosta de animais, entre os quais 
o preferido é o cavalo. Nas últimas férias 
de verão, ela visitou um local de equita-
ção e gostou muito!

Necessidade de Deus
Outra atividade de que ela gosta é to-

car piano, principalmente quando é con-
vidada a tocar hinos de louvor a Deus. Faz 
algum tempo, Alice começou a perceber 
que muita gente ao seu redor precisava 
de Deus e decidiu dedicar grande parte 
do seu tempo para servir às pessoas.

Algumas vezes, ela fazia o trabalho 
de colportora, vendendo livros religiosos. 
Fazer isso a deixava feliz e triste ao mes-
mo tempo. Feliz, porque podia participar; 
mas triste porque nem todas as pessoas 
estavam interessadas em ler sobre Deus. 

Alice começou a participar da classe 
batismal durante o verão de 2015. Ela fi-
cou interessada em aprender mais sobre 
as doutrinas da igreja. Ela amava estudar 
a Bíblia e ser amiga de Jesus, mas ainda 
não se sentia preparada para o batismo. 
Embora pensasse que não estava pre-
parada, Deus lhe mostrou que, se ela 
Lhe entregasse a vida, Ele continuaria 
a trabalhar em seu coração realizando 
a transformação necessária, de acordo 
com Sua vontade.

Então, em 21 de novembro de 2015, 
ela foi batizada. Depois do batismo, Alice 
continuou aprendendo a confiar nas pro-
messas divinas.

Alguns conselhos
O conselho de Alice para outras crian-

ças e jovens que ainda não decidiram ser 
batizados é:

Lembrem-se de que Jesus veio a este 
mundo para nos salvar e conceder a vida 
eterna! Retribuam esse sacrifício corres-
pondendo a esse amor!”Resumo missionário

• O Coliseu de Roma é o maior monumento antigo dedicado ao entretenimento.
•  As catacumbas de Roma têm 13 km de largura e contêm aproximadamente 40 mil 

tumbas. Elas ficam de 7 a 19 metros abaixo da superfície e se estendem a mais de 
13 mil metros quadrados. 

• A Itália tem três vulcões ativos: Vesúvio, Etna e Stromboli.

3o Sábado 15 de outubro

Encontro com Deus
4o Sábado 22 de outubro

Feliz e triste

Resumo missionário
• As montanhas Cárpatos da Romênia são o lar de 400 espécies únicas de mamíferos.
• A maior população de ursos pardos da Europa vive na Romênia.
•  Timisoara, na Romênia, foi a primeira cidade europeia a receber lâmpadas elétricas, 

em 1884.
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Hadassah nasceu em Craiova, 
Romênia [localizar no mapa]. 
Viveu em várias cidades, porque o 

pai é pastor e, por isso, teve que se mu-
dar várias vezes. Agora, a família vive em 
Campulung Mucel, cidade localizada em 
uma linda região montanhosa. Ela tem 12 
anos, está no sexto ano, e tem um irmão 
de nove anos.

O sábado “8 de janeiro de 2016” é o 
dia mais importante para ela. Esse foi o 
dia do seu batismo na Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Em seu país, 12 anos é 
uma idade considerada muito jovem 
para alguém ser batizado, e muitas 
pessoas perguntaram por que ela foi 
batizada. Sua resposta é que estudou 
a Bíblia durante as devoções pessoais, 
participações na igreja e em cultos de 
oração dos jovens e percebeu que pre-
cisava mudar e tratar a igreja e a vida 
espiritual com mais responsabilidade. 
Percebeu também que, enquanto en-
tendesse, respeitasse e cumprisse os 
ensinamentos da Bíblia e as doutrinas 
adventistas podia se tornar membro da 
igreja em qualquer idade.

Em Provérbios 27:1, lemos: “Não se 
gabe do dia de amanhã, pois você não 
sabe o que este ou aquele dia poderá 
trazer.” Por isso, Hadassah decidiu que não 
deveria fugir do batismo, mas também 
não deveria dizer: “Serei batizada quando 
tiver mais idade.” Como José, seu perso-
nagem bíblico favorito, a infância pode 
ser o melhor momento para decisões es-
pirituais importantes. E ela decidiu tomar 
a melhor decisão.

O caminho de Paula
Paula tem 15 anos e nasceu em uma 

família adventista que ama a Deus e aos 
semelhantes. Quando era bebê, foi de-
dicada ao Senhor, na igreja, e há pouco 
mais de um ano decidiu ser batizada. Ela 
desejava que seu relacionamento com 
Jesus a guiasse por toda a vida.

Seu desejo é falar aos rapazes e moças 
que a coisa mais importante que a man-
teve na igreja e continuou a fortalecer seu 
amor por Deus é o envolvimento ativo 
em diferentes atividades.

Na época do Jardim da Infância, Paula 
frequentou uma Escola Adventista cha-
mada, “Dr. Lind”, na cidade de Campenita. 
Mais tarde, participou de acampamentos 
em que aprendeu a pregar e estudar a 
Bíblia. Paula também participou de um 
programa chamado “Jogos Olímpicos 
Religiosos”. O departamento de jovens 
da igreja teve papel importante na cons-
trução da sua fé.

Quando Paula estava com cinco anos, 
sua mãe trabalhava como guia no Clube 
de Aventureiros. Um ano mais tarde, 
aconteceu seu primeiro acampamento. 
Depois de participar dos aventureiros, 
ela se tornou desbravadora, tendo o pai 
como um dos seus instrutores.

Um grande grupo de Desbravadores 
foi formado na igreja. Eram todos da 
mesma faixa de idade e muito unidos. 
Durante quatro anos, organizaram mui-
tas viagens, acampamentos, camporis, 
convenções e muitas outras atividades. 
Esses foram os que ela considera os me-
lhores anos.

Resumo missionário
•  A religião predominante na Romênia é a ortodoxa romena. Outros grupos religiosos 

incluem católicos romanos, católicos gregos, denominações protestantes, judeus e, 
nas regiões sudeste, muçulmanos.

•  De acordo com os registros, havia cerca de 50 mil observadores do sábado na região 
da Transilvânia da Romênia nos séculos XVI e XVII.

• Hoje, existem 1.104 igrejas e 65.961 membros adventistas no país.

5o Sábado 29 de outubro

Duas garotas romenas
Tempo de trabalhar para Deus

Sendo a mãe guia dos aventureiros, 
Paula sempre estava nos acampamentos 
e reuniões do grupo. Assim, teve opor-
tunidade de crescer e se apaixonar pelo 
trabalho com crianças. Além da escola, 
isso se tornou uma parte importante de 
sua vida. 

No ano passado, Paula terminou o pe-
ríodo como desbravadora e, atualmente, 
está se preparando para ser Guia Master 
na Escola de Liderança. “Aqui, além de 
aprendizagem, construímos as melhores 
recordações e as amizades mais fortes”, 
ela diz.

6o Sábado 5 de novembro

Ouvindo Deus

Algumas vezes, quando Deus deseja 
transmitir alguma mensagem para 
um adulto, usa uma criança para 

chamar a atenção. Hoje, conheceremos uma 
criança que foi Seu instrumento na Romênia. 

A Igreja Adventista na Romênia 
costuma realizar campanhas evan-
gelísticas. Quando isso acontece, os 
membros fixam cartazes e convidam 
amigos e vizinhos para que participem.

Certo dia, indo para a escola, Raluca, 
uma garota de sete anos, viu um cartaz 
que anunciava algumas reuniões em que 
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O caminho de Paula
Paula tem 15 anos e nasceu em uma 

família adventista que ama a Deus e aos 
semelhantes. Quando era bebê, foi de-
dicada ao Senhor, na igreja, e há pouco 
mais de um ano decidiu ser batizada. Ela 
desejava que seu relacionamento com 
Jesus a guiasse por toda a vida.

Seu desejo é falar aos rapazes e moças 
que a coisa mais importante que a man-
teve na igreja e continuou a fortalecer seu 
amor por Deus é o envolvimento ativo 
em diferentes atividades.

Na época do Jardim da Infância, Paula 
frequentou uma Escola Adventista cha-
mada, “Dr. Lind”, na cidade de Campenita. 
Mais tarde, participou de acampamentos 
em que aprendeu a pregar e estudar a 
Bíblia. Paula também participou de um 
programa chamado “Jogos Olímpicos 
Religiosos”. O departamento de jovens 
da igreja teve papel importante na cons-
trução da sua fé.

Quando Paula estava com cinco anos, 
sua mãe trabalhava como guia no Clube 
de Aventureiros. Um ano mais tarde, 
aconteceu seu primeiro acampamento. 
Depois de participar dos aventureiros, 
ela se tornou desbravadora, tendo o pai 
como um dos seus instrutores.

Um grande grupo de Desbravadores 
foi formado na igreja. Eram todos da 
mesma faixa de idade e muito unidos. 
Durante quatro anos, organizaram mui-
tas viagens, acampamentos, camporis, 
convenções e muitas outras atividades. 
Esses foram os que ela considera os me-
lhores anos.

Resumo missionário
•  A religião predominante na Romênia é a ortodoxa romena. Outros grupos religiosos 

incluem católicos romanos, católicos gregos, denominações protestantes, judeus e, 
nas regiões sudeste, muçulmanos.

•  De acordo com os registros, havia cerca de 50 mil observadores do sábado na região 
da Transilvânia da Romênia nos séculos XVI e XVII.

• Hoje, existem 1.104 igrejas e 65.961 membros adventistas no país.

5o Sábado 29 de outubro

Duas garotas romenas
Tempo de trabalhar para Deus

Sendo a mãe guia dos aventureiros, 
Paula sempre estava nos acampamentos 
e reuniões do grupo. Assim, teve opor-
tunidade de crescer e se apaixonar pelo 
trabalho com crianças. Além da escola, 
isso se tornou uma parte importante de 
sua vida. 

No ano passado, Paula terminou o pe-
ríodo como desbravadora e, atualmente, 
está se preparando para ser Guia Master 
na Escola de Liderança. “Aqui, além de 
aprendizagem, construímos as melhores 
recordações e as amizades mais fortes”, 
ela diz.

O grande desejo de Paula é que 
Deus a use para completar Seu traba-
lho neste mundo. “Jesus morreu na cruz 
por mim, e está vindo muito em breve”, 
declara.

Meninos e meninas, vocês também 
podem se tornar líderes. Agora é a hora 
de se envolver em tudo o que puder na 
igreja. Venha para a Escola Sabatina cada 
semana. Juntem-se aos Aventureiros 
ou Desbravadores. Cantem no coral. 
Perguntem ao pastor como ajudar as 
pessoas a aprender sobre Jesus. Você 
nunca será muito jovem para começar a 
trabalhar para Jesus!

6o Sábado 5 de novembro

Ouvindo Deus

Algumas vezes, quando Deus deseja 
transmitir alguma mensagem para 
um adulto, usa uma criança para 

chamar a atenção. Hoje, conheceremos uma 
criança que foi Seu instrumento na Romênia. 

A Igreja Adventista na Romênia 
costuma realizar campanhas evan-
gelísticas. Quando isso acontece, os 
membros fixam cartazes e convidam 
amigos e vizinhos para que participem.

Certo dia, indo para a escola, Raluca, 
uma garota de sete anos, viu um cartaz 
que anunciava algumas reuniões em que 

a Bíblia seria estudada, mas não prestou 
muita atenção. Porém, ao ver uma propa-
ganda na televisão, lembrou-se do poster 
e falou para a mãe que gostaria muito 
de ir às reuniões. A mãe ouviu o pedido 
de Raluca e concordou em levá-la até 
o local.

No dia seguinte, Raluca sentiu difi-
culdade em se concentrar nos estudos. 
A mente dela sempre voltava ao evento 
da noite anterior. Contudo, ao voltar para 
casa, a mãe disse que não poderia ir às 
reuniões. 
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Na história da semana passada, 
ouvimos como Deus usou uma 
menina romena, chamada Raluca 

para levar a família a Ele. A história de hoje 
também nos fala como Deus usou outra 
criança para incentivar um adulto.

Coca, uma garota de sete anos, perce-
bia a mãe triste desde que o pai saiu de 
casa, deixando-a com três filhos. 

Então, um vizinho convidou a família 
para assistir a uma série de palestras sobre 
o tema “Esperança para a próxima geração”. 
A palavra esperança chamou a atenção da 
mãe. Ela não era religiosa, mas precisava ter 

algo pelo qual esperar. Por isso, decidiu ir 
com as crianças.

Coca não entendeu tudo que o pa-
lestrante falou, mas notou que a mãe 
parecia feliz.

O choro
Porém, na tarde seguinte, Coca en-

controu a mãe chorando novamente. 
Ela segurava uma carta que dizia que 
o pai queria muito dinheiro ou tomaria 
o apartamento. Ela não tinha dinheiro 
nem outro lugar para morar. Então, dis-
se a Coca que o inverno se aproximava 

Resumo missionário
•  Dentro da antiga Mina de Sal Turda (Salina Turda), localizada na Transilvânia, 

Romênia, está o maior museu de mina de sal do mundo.
•  A ginasta romena Nadia Comaneci foi a primeira a alcançar a nota 10 na história 

da ginástica, durante os Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976.

Resumo missionário
•  A Romênia faz fronteira com o Mar Negro.
•  O Romeno, uma das línguas “românicas”, deriva do latim. Em alguns aspectos, é 

mais aproximada gramaticalmente ao Latim do que suas irmãs: italiano, espanhol, 
português e francês.

•  Em 1906, o inventor romeno Traian Vuia foi o primeiro europeu a construir e pilotar 
um “avião automóvel” de asa fixa totalmente autopropulsionado.

– Tenho muito trabalho para fazer em 
casa. Se for, não conseguirei terminar mi-
nhas tarefas. Desculpe-me, Raluca. 

Ajuda para mamãe
Raluca ficou tão desapontada que 

quase chorou. Mas o que poderia fazer? 
Então, ela teve uma ideia. Se ela ajudas-
se nas tarefas domésticas, talvez a mãe 
pudesse ir. Ela não costumava fazer isso, 
mas, imediatamente, começou a ajudar 
a mãe a lavar a louça, limpar a casa e em 
outras atividades necessárias. Perto das 
19h30, todo o trabalho estava terminado. 

– Mãe, ainda temos meia hora antes 
do início das reuniões. Podemos ir, por 

favor? –, Raluca disse, apontando o reló-
gio. A mãe concordou. As duas se apron-
taram rapidamente e foram ao local das 
reuniões. 

Raluca e a mãe gostaram das palestras 
e continuaram a frequentar todas as reu-
niões. Quando o orador pediu que levas-
sem um amigo, Raluca resolveu que iria 
convidar o pai. Ele atendeu ao convite e 
também achou as palestras interessantes.

As reuniões duraram duas semanas. 
Durante esse tempo, a família encontrou 
algo que lhes deu esperança. Raluca e a 
família encontraram em Jesus o Amigo 
com o qual aprenderam a falar em oração 
e a quem aprenderam a ouvir.

7o Sábado 12 de novembro

Mais do que esperança

e que não queria ser despejada do 
apartamento. 

Coca desejou ajudá-la a se sentir me-
lhor, e se lembrou de que o palestrante 
das reuniões disse que Deus ouvia as ora-
ções de Seus filhos. 

– Vamos orar pedindo que Deus não per-
mita que papai nos expulse de casa, sugeriu. 

As duas oraram e a mãe esboçou um 
sorriso. Mas quando chegou a hora de 
se preparar para ir às reuniões, ela ainda 
estava triste e não quis ir.

– Você precisa ir, mamãe! As crianças 
pediram. Por favor. 

Finalmente, a mãe e os filhos corre-
ram para as reuniões.

Pedido especial de oração
Naquela noite, o pregador con-

vidou todos os que tivessem pedido 
de oração especial para que fossem à 
frente, participar da oração intercesso-
ra. A mãe de Coca não se moveu. Ela 
puxou a mãe pela manga da camisa 
e disse: 

– Vamos, mamãe, vamos!
– Silêncio! Pare de me empurrar! 

Porque você quer que eu vá até a frente?
– Quero pedir que Deus não deixe 
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algo pelo qual esperar. Por isso, decidiu ir 
com as crianças.

Coca não entendeu tudo que o pa-
lestrante falou, mas notou que a mãe 
parecia feliz.

O choro
Porém, na tarde seguinte, Coca en-

controu a mãe chorando novamente. 
Ela segurava uma carta que dizia que 
o pai queria muito dinheiro ou tomaria 
o apartamento. Ela não tinha dinheiro 
nem outro lugar para morar. Então, dis-
se a Coca que o inverno se aproximava 

Resumo missionário
•  Dentro da antiga Mina de Sal Turda (Salina Turda), localizada na Transilvânia, 

Romênia, está o maior museu de mina de sal do mundo.
•  A ginasta romena Nadia Comaneci foi a primeira a alcançar a nota 10 na história 

da ginástica, durante os Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976.

Resumo missionário
•  A Romênia faz fronteira com o Mar Negro.
•  O Romeno, uma das línguas “românicas”, deriva do latim. Em alguns aspectos, é 

mais aproximada gramaticalmente ao Latim do que suas irmãs: italiano, espanhol, 
português e francês.

•  Em 1906, o inventor romeno Traian Vuia foi o primeiro europeu a construir e pilotar 
um “avião automóvel” de asa fixa totalmente autopropulsionado.

favor? –, Raluca disse, apontando o reló-
gio. A mãe concordou. As duas se apron-
taram rapidamente e foram ao local das 
reuniões. 

Raluca e a mãe gostaram das palestras 
e continuaram a frequentar todas as reu-
niões. Quando o orador pediu que levas-
sem um amigo, Raluca resolveu que iria 
convidar o pai. Ele atendeu ao convite e 
também achou as palestras interessantes.

As reuniões duraram duas semanas. 
Durante esse tempo, a família encontrou 
algo que lhes deu esperança. Raluca e a 
família encontraram em Jesus o Amigo 
com o qual aprenderam a falar em oração 
e a quem aprenderam a ouvir.

7o Sábado 12 de novembro

Mais do que esperança

e que não queria ser despejada do 
apartamento. 

Coca desejou ajudá-la a se sentir me-
lhor, e se lembrou de que o palestrante 
das reuniões disse que Deus ouvia as ora-
ções de Seus filhos. 

– Vamos orar pedindo que Deus não per-
mita que papai nos expulse de casa, sugeriu. 

As duas oraram e a mãe esboçou um 
sorriso. Mas quando chegou a hora de 
se preparar para ir às reuniões, ela ainda 
estava triste e não quis ir.

– Você precisa ir, mamãe! As crianças 
pediram. Por favor. 

Finalmente, a mãe e os filhos corre-
ram para as reuniões.

Pedido especial de oração
Naquela noite, o pregador con-

vidou todos os que tivessem pedido 
de oração especial para que fossem à 
frente, participar da oração intercesso-
ra. A mãe de Coca não se moveu. Ela 
puxou a mãe pela manga da camisa 
e disse: 

– Vamos, mamãe, vamos!
– Silêncio! Pare de me empurrar! 

Porque você quer que eu vá até a frente?
– Quero pedir que Deus não deixe 

papai nos expulsar de casa.
Alguém ouviu o pedido da menina e, 

gentilmente, incentivou para que a mãe 
acompanhasse a filha para orar. Aquela 
senhora não tinha certeza quanto ao 
fato de orar. Não sabia se isso a ajudaria 
a resolver o problema, mas não quis de-
sapontar a filha. Então, as duas atenderam 
ao apelo do orador. 

Na manhã seguinte, a mãe recebeu 
outra carta oficial do Tribunal. A carta 
dizia que, se a mãe concordasse com a 
proposta de que o pai deixasse de pagar 
a pensão mensal, poderia permanecer no 
apartamento. 

Naquela noite, enquanto estava 
na reunião, ela teve a certeza de que 
Deus respondera suas orações. Tendo 
ido até lá para encontrar esperança, 
encontrou algo ainda melhor para si 
e seus filhos: Jesus.

Neste trimestre, a oferta da Escola 
Sabatina ajudará a fornecer programas 
especiais de treinamento adventista e 
acampamentos para crianças romenas. 
Vamos poupar nosso dinheiro para que 
possamos ajudar muitas pessoas a co-
nhecer, amar Jesus e compartilhar o 
que aprendem.
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Matthieu tem 12 anos e mora em 
Paris, França [localizar no mapa]. 
Ele gosta de ler, desenhar e fazer 

ginástica. Mas também gosta muito de 
música e sua principal atividade é tocar 
piano. Vamos saber como Deus respon-
deu uma oração especial que ele fez. 

Quando ainda era uma criança bem 
pequena, Matthieu quis aprender a tocar 
um instrumento musical. A família tinha 
um pequeno órgão, por isso, aos oito 
anos, ele começou a estudar piano. Mas, 
sem um piano para estudar em casa, era 
difícil acompanhar a classe. Certo dia, 
Matthieu perguntou à mãe se ela po-
dia comprar um piano para ele. Mas o 
instrumento era muito caro e não havia 
dinheiro para comprá-lo. Então, a mãe 
sugeriu que orassem pedindo a Deus 
um piano. 

A visita
Matthieu e a mãe foram visitar uma 

amiga. A senhora era gentil e ofereceu 
ao menino um vídeo para que ele assistis-
se, enquanto ela conversava com a mãe. 
O vídeo mostrava crianças cantando e 
ele ouvia ao fundo o som do piano. Foi 
quando ele percebeu que a amiga da 
mãe tinha um piano. 

– Nossa! Você tem um piano maravi- 
lhoso! 

– Sim. Você sabe tocar?
– Bem, estou estudando, mas não 

temos um piano. Eu gostaria que tivés-
semos. Em casa, estudo com o pequeno 
órgão que temos, mas está difícil acom-
panhar os outros colegas de classe.

Os membros da igreja convidaram 
Matthieu para tocar o órgão durante o 
canto congregacional. “Estou contente em 
poder fazer isso para Deus e minha igreja. 
Aprendi que posso tocar lendo as partitu-
ras ou mesmo de ouvido”, conta o menino.

Resumo missionário
• Depois da língua inglesa, a francesa é a segunda mais estudada no mundo.
•  A França é o país mais visitado do mundo, recebendo mais de 80 milhões de turistas 

a cada ano.
•  A famosa Torre Eiffel, em Paris, foi construída no centro da cidade em 1889. É um dos 

monumentos mais visitados no mundo.

8o Sábado 19 de novembro

Oração por um piano
Você quer o piano? 

A amiga voltou-se para a mãe de 
Matthieu e perguntou: 

– Você quer este piano? Já não o toco 
há algum tempo e é um desperdício dei-
xá-lo acumulando poeira. 

Matthieu olhou para as duas mulhe-
res, quase sem conseguir respirar. Seria 
aquela a resposta às orações? Ele teria, 
finalmente, um piano para estudar?

– Estamos orando por um piano há 
várias semanas –, disse a mãe. – Deus 
respondeu à oração! 

A mãe abraçou a amiga e a agradeceu 
profundamente.

O dono esperado
A amiga ficou muito feliz! Agora, seu 

piano havia encontrado um bom e re-
ceptivo lar. 

– Sabe, Matthieu, há um ano ofereci 
este piano a outra pessoa, que desejou fi-
car com ele, mas que desistiu assim que se 
lembrou de como seria complicado levá-lo 
pela escada até o quarto andar do seu pré-
dio. Essa é a única razão pela qual o piano 
ainda está aqui, esperando um dono. 

– Agora ele tem um dono – disse o 
garoto, sorrindo.

A mãe fez arranjos para levar o piano 
para casa. Quando ele chegou, Matthieu 
mal podia esperar para começar a tocar. 
Ele começou a revisar as músicas estuda-
das em aulas anteriores, então ensaiou 
arduamente. No fim do ano letivo, ele já 
estava no mesmo nível dos colegas. O 
professor apreciou bastante e disse que 
ele tinha dom para a música.

9o Sábado 26 de novembro

Jesus, o melhor professor

Aurely e Elodie vivem na França 
[localizar no mapa]. Os pais de-
las lhes ensinaram a confiar em 

Deus em todas as situações. Há pouco 
tempo, elas aprenderam que Jesus é o 
melhor professor.

Para Aurely, matemática é muito di-
fícil. Independentemente de quanto es-
tude, algumas vezes parece que ela não 
entende a matéria. 

Certo dia, ela chegou da escola e co-
locou os livros na mesa com um suspiro. 
No dia seguinte, teria uma prova de mate-
mática e estava preocupada. Sua posição 
na classe seria determinada pela nota da 
prova. Ela abriu o livro e começou a estu-
dar. Mas não conseguia se concentrar nem 
entender como resolver alguns dos pro-
blemas. Frustrada, fechou o livro com raiva.

– O que há de errado, minha filha?
– É a matemática, mãe. Amanhã será 

a prova mais importante e não entendo 
algumas questões da matéria.
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Os membros da igreja convidaram 
Matthieu para tocar o órgão durante o 
canto congregacional. “Estou contente em 
poder fazer isso para Deus e minha igreja. 
Aprendi que posso tocar lendo as partitu-
ras ou mesmo de ouvido”, conta o menino.

Resumo missionário
• Depois da língua inglesa, a francesa é a segunda mais estudada no mundo.
•  A França é o país mais visitado do mundo, recebendo mais de 80 milhões de turistas 

a cada ano.
•  A famosa Torre Eiffel, em Paris, foi construída no centro da cidade em 1889. É um dos 

monumentos mais visitados no mundo.

8o Sábado 19 de novembro

Oração por um piano
Você quer o piano? 

A amiga voltou-se para a mãe de 
Matthieu e perguntou: 

– Você quer este piano? Já não o toco 
há algum tempo e é um desperdício dei-
xá-lo acumulando poeira. 

Matthieu olhou para as duas mulhe-
res, quase sem conseguir respirar. Seria 
aquela a resposta às orações? Ele teria, 
finalmente, um piano para estudar?

– Estamos orando por um piano há 
várias semanas –, disse a mãe. – Deus 
respondeu à oração! 

A mãe abraçou a amiga e a agradeceu 
profundamente.

O dono esperado
A amiga ficou muito feliz! Agora, seu 

piano havia encontrado um bom e re-
ceptivo lar. 

– Sabe, Matthieu, há um ano ofereci 
este piano a outra pessoa, que desejou fi-
car com ele, mas que desistiu assim que se 
lembrou de como seria complicado levá-lo 
pela escada até o quarto andar do seu pré-
dio. Essa é a única razão pela qual o piano 
ainda está aqui, esperando um dono. 

– Agora ele tem um dono – disse o 
garoto, sorrindo.

A mãe fez arranjos para levar o piano 
para casa. Quando ele chegou, Matthieu 
mal podia esperar para começar a tocar. 
Ele começou a revisar as músicas estuda-
das em aulas anteriores, então ensaiou 
arduamente. No fim do ano letivo, ele já 
estava no mesmo nível dos colegas. O 
professor apreciou bastante e disse que 
ele tinha dom para a música.

Recentemente, o coral jovem da 
igreja o convidou para acompanhá-lo 
em uma apresentação. “É divertido ver 
como posso servir a Deus por meio de 
algo que amo fazer, como tocar piano”, 
diz Matthieu.

9o Sábado 26 de novembro

Jesus, o melhor professor

Aurely e Elodie vivem na França 
[localizar no mapa]. Os pais de-
las lhes ensinaram a confiar em 

Deus em todas as situações. Há pouco 
tempo, elas aprenderam que Jesus é o 
melhor professor.

Para Aurely, matemática é muito di-
fícil. Independentemente de quanto es-
tude, algumas vezes parece que ela não 
entende a matéria. 

Certo dia, ela chegou da escola e co-
locou os livros na mesa com um suspiro. 
No dia seguinte, teria uma prova de mate-
mática e estava preocupada. Sua posição 
na classe seria determinada pela nota da 
prova. Ela abriu o livro e começou a estu-
dar. Mas não conseguia se concentrar nem 
entender como resolver alguns dos pro-
blemas. Frustrada, fechou o livro com raiva.

– O que há de errado, minha filha?
– É a matemática, mãe. Amanhã será 

a prova mais importante e não entendo 
algumas questões da matéria.

– Você orou? Deus Se importa com 
nossos problemas. Simplesmente peça 
que Ele abra seu entendimento e a ajude 
a compreender o que precisa estudar.

– Muito obrigada, mãe. 
Aurely foi para o quarto, orou, abriu o 

livro e o caderno de matemática e reco-
meçou os estudos. Após uma hora, Aurely 
percebeu que havia compreendido a ma-
téria. Naquela noite, ela foi para a cama se 
sentindo mais confiante.

No dia seguinte, antes de ir para a es-
cola, Aurely pediu que Deus a ajudasse 
a se lembrar do que tinha estudado na 
noite anterior. Os pais prometeram orar 
por ela durante o teste. Ela ficou contente 
porque matemática seria a primeira aula 
do dia. Depois de terminar a prova, pode-
ria se concentrar em seu outro trabalho.

Ajuda divina 
Ao tocar o sino, Aurely se sentou e a 

professora passou a entregar as provas 
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Hoje, conheceremos dois garotos 
que nos contarão como fizeram 
amigos para Jesus. Os meninos, 

Kylian e Virgil, estão na terceira série da 
Escola Adventista em Collonges, França, 
na fronteira com Genebra, Suíça [localizar 
no mapa].

Certo dia, duas jovens foram visitar a 
mãe de Kylian, e se sentaram na varanda 
da casa para apreciar mais um dia agra-
dável do outono. Kylian notou que as 
duas jovens estavam fumando. Depois 
de observá-las por alguns minutos, dis-
se: “Vocês não devem fumar. Isso causa 
câncer.” As jovens ficaram surpresas com 
o comentário de Kylian, mas não parece-
ram zangadas.

Kylian se lembrou de que havia um 
livro sobre o cuidado com nosso corpo. 
Correu para o quarto, apanhou o livro e 
o mostrou às visitantes. As duas jovens 
folhearam o livro enquanto Kylian brin-
cava de bicicleta.

No dia seguinte, elas foram visi-
tá-los novamente. Kylian as convidou 
para ir à igreja com a família dele. Não 
sabia qual seria a reação, mas elas sorri-
ram e aceitaram o convite. Kylian ficou 
muito feliz!

As moças gostaram do culto. Desde 
então, elas participam todos os sábados. 
Elas querem ser batizadas, unindo-se à 
família de Deus.

Kylian e a mãe estão felizes, ao ver que 
as amigas hoje seguem Jesus. Kylian diz: 
“Sei que preciso contar às pessoas que 
Deus as ama. Posso convidá-las para ir à 
igreja e você também pode.”

Resumo missionário
• Em 1876, D. T. Bourdeau foi o primeiro missionário adventista a ir para a França.
• Há 122 igrejas e 13.712 membros adventistas na França.
•  Embora não existam hospitais adventistas na França, há uma casa de repouso 

chamada Le Foyer du Romarin, ou Rosemary House.

de matemática. Ao ser dada a ordem 
para que os alunos começassem a pro-
va, Aurely começou a ler as perguntas. 
Agradecida, sorriu, ao perceber que havia 
entendido tudo e conseguiria responder 
corretamente. Algumas perguntas foram 
bastante fáceis e outras questões mais di-
fíceis, mas Aurely terminou a prova antes 
de o período acabar.

No fim, ela agradeceu a Deus por tê-la 
ajudado. Ainda assim, estava muito curio-
sa sobre a nota que receberia. Uma sema-
na depois, ao ver sua prova, descobriu 
que havia conseguido boa nota. Naquela 
noite, ela contou aos pais sobre a experi-
ência e, juntos, agradeceram a Deus por 
haver respondido às orações.

Aurely aprendeu a importância do 
estudo e da oração, sabendo que o mais 
importante é unir as duas coisas. “Ore 
quando você estuda; ore em sala de aula 
e louve a Deus quando Ele responder suas 
orações. Deus é fiel. Ele ouve as orações e 
ajuda a lembrar o que foi estudado. Deus 
realmente responde às orações!”, diz ela.

O poema de Elodie 
Elodie tem oito anos e foi escolhida 

pelo professor a fim de memorizar um po-
ema. Porém, não sabia como conseguiria. 

A mãe a incentivou a decorar uma frase 
de cada vez, mas ainda parecia uma tarefa 
muito difícil para Elodie. 

– Por que não oramos sobre isso, filha?
– Sim, mamãe. 
Assim fizeram. Então, as duas estuda-

ram o poema, e Elodie começou a ganhar 
a confiança de que poderia decorá-lo.

Naquela noite, antes de dormir, Elodie 
já havia memorizado o poema. Em segui-
da, ensaiou a entonação correta para dar 
significado à declamação. Já deitada na 
cama, recitou o poema no escuro. “Muito 
obrigada, Jesus, por me haver ajudado 
a aprender o poema tão rapidamente”, 
ela pensou.

No dia de recitar o poema, Elodie e a 
mãe novamente oraram a Deus pedindo 
que tudo fosse feito maravilhosamente. 
Na escola, a menina se levantou diante da 
classe e recitou o poema com habilida-
de e confiança. Elodie mal podia esperar 
para dizer à mãe como Jesus a havia aju-
dado a se lembrar de cada palavra.

Elodie testemunha: “Sei que posso 
confiar em Jesus, sempre que preciso de 
ajuda. Estou contente porque posso pedir 
que minha mãe ore comigo, sempre que 
não estou segura sobre algum assunto 
da vida.”

10o Sábado 3 de dezembro

Amigos para Jesus
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Hoje, conheceremos dois garotos 
que nos contarão como fizeram 
amigos para Jesus. Os meninos, 

Kylian e Virgil, estão na terceira série da 
Escola Adventista em Collonges, França, 
na fronteira com Genebra, Suíça [localizar 
no mapa].

Certo dia, duas jovens foram visitar a 
mãe de Kylian, e se sentaram na varanda 
da casa para apreciar mais um dia agra-
dável do outono. Kylian notou que as 
duas jovens estavam fumando. Depois 
de observá-las por alguns minutos, dis-
se: “Vocês não devem fumar. Isso causa 
câncer.” As jovens ficaram surpresas com 
o comentário de Kylian, mas não parece-
ram zangadas.

Kylian se lembrou de que havia um 
livro sobre o cuidado com nosso corpo. 
Correu para o quarto, apanhou o livro e 
o mostrou às visitantes. As duas jovens 
folhearam o livro enquanto Kylian brin-
cava de bicicleta.

No dia seguinte, elas foram visi-
tá-los novamente. Kylian as convidou 
para ir à igreja com a família dele. Não 
sabia qual seria a reação, mas elas sorri-
ram e aceitaram o convite. Kylian ficou 
muito feliz!

As moças gostaram do culto. Desde 
então, elas participam todos os sábados. 
Elas querem ser batizadas, unindo-se à 
família de Deus.

Kylian e a mãe estão felizes, ao ver que 
as amigas hoje seguem Jesus. Kylian diz: 
“Sei que preciso contar às pessoas que 
Deus as ama. Posso convidá-las para ir à 
igreja e você também pode.”

Um amigo especial
Virgil estuda na Escola Adventista e é 

da mesma classe de Kylian. Sua matéria 
preferida é Ciências, pois deseja ser cien-
tista quando crescer.

Ele também compartilhou o amor 
de Deus com seu amigo, Jean Luc, que 
vive em outra cidade cerca de uma hora 
distante da cidade em que ele mora. Os 
dois meninos se conheceram quando 
estavam brincando em um parque. Virgil 
pediu que os pais o levassem para brin-
car na casa de Jean Luc. Logo, os pais 
dos dois garotos também se tornaram 
bons amigos.

Em seguida, a família se mudou para 
Collonges. Virgil, muitas vezes, pedia que 
os pais o levassem para ver Jean Luc. 
Numa sexta-feira, Jean Luc foi dormir na 
casa de Virgil. Na manhã de sábado, todos 
foram à igreja. Jean Luc sabia que o ami-
go era adventista do sétimo dia, mas ele 
mesmo nunca tinha ido à igreja. Ele gos-
tou muito da Escola Sabatina, especial-
mente das histórias sobre heróis bíblicos.

Ao chegar o momento de voltar para 
casa, Jean Luc pediu que os pais de Virgil 
o deixassem passar outras noites com eles 
novamente, para que pudesse ir à igreja. 
Jean Luc contou aos pais sobre a igreja. 
Embora a família dele não adotasse ne-
nhuma religião, permitiram que ele fosse.

Certo dia, Jean Luc telefonou para a 
mãe de Virgil e pediu que lhe permitisse 
visitá-los novamente no sábado. Os me-
ninos foram à Escola Sabatina, participa-
ram do culto e desfrutaram de um pas-
seio agradável à tarde. Todos os sábados, 

Resumo missionário
• Em 1876, D. T. Bourdeau foi o primeiro missionário adventista a ir para a França.
• Há 122 igrejas e 13.712 membros adventistas na França.
•  Embora não existam hospitais adventistas na França, há uma casa de repouso 

chamada Le Foyer du Romarin, ou Rosemary House.

A mãe a incentivou a decorar uma frase 
de cada vez, mas ainda parecia uma tarefa 
muito difícil para Elodie. 

– Por que não oramos sobre isso, filha?
– Sim, mamãe. 
Assim fizeram. Então, as duas estuda-

ram o poema, e Elodie começou a ganhar 
a confiança de que poderia decorá-lo.

Naquela noite, antes de dormir, Elodie 
já havia memorizado o poema. Em segui-
da, ensaiou a entonação correta para dar 
significado à declamação. Já deitada na 
cama, recitou o poema no escuro. “Muito 
obrigada, Jesus, por me haver ajudado 
a aprender o poema tão rapidamente”, 
ela pensou.

No dia de recitar o poema, Elodie e a 
mãe novamente oraram a Deus pedindo 
que tudo fosse feito maravilhosamente. 
Na escola, a menina se levantou diante da 
classe e recitou o poema com habilida-
de e confiança. Elodie mal podia esperar 
para dizer à mãe como Jesus a havia aju-
dado a se lembrar de cada palavra.

Elodie testemunha: “Sei que posso 
confiar em Jesus, sempre que preciso de 
ajuda. Estou contente porque posso pedir 
que minha mãe ore comigo, sempre que 
não estou segura sobre algum assunto 
da vida.”

10o Sábado 3 de dezembro

Amigos para Jesus
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Resumo missionário
•  Em muitos países, é difícil e, muitas vezes, perigoso compartilhar a fé cristã. Ore pelas 

pessoas que trabalham nesses países. Ore para que Deus as proteja e dê sabedoria 
para que encontrem corações sinceros, desejosos de saber mais sobre Deus. Ore para 
que os missionários tenham sabedoria para falar com as pessoas de um modo que 
honre a Deus, mas não arrisquem a própria vida.

•  Muitos refugiados do Oriente Médio estão fugindo de seus países de origem e che-
gando a países da Europa.

•  Parte da oferta da Escola Sabatina deste trimestre ajudará a construir um novo 
edifício para a Igreja Adventista do Sétimo Dia Internacional em Viena, Áustria.

Jean Luc pede que seus pais o levem à 
igreja. E os pais decidiram visitar a igre-
ja adventista na cidade em que moram. 
Agora, toda a família frequenta a igreja 
aos sábados.

Virgil está feliz em saber que o ami-
go participa dos cultos com sua própria 
família. “Sou feliz por haver convidado 
Jean Luc para ir à igreja conosco! Agora 
ele aprende sobre Jesus. Isso fez com que 
mais três pessoas aprendam sobre Deus. 

Resumo missionário
•  A corrida de ciclismo mais famosa do mundo, o Tour de France, ziguezagueia por 

toda a paisagem francesa.
• Existem cerca de 40 mil châteaux (castelos, mansões, palácios) na França.
• Há mais de 300 tipos de queijos feitos na França.

Meus pais dizem que sou missionário. 
Agora, quero conhecer outra pessoa e 
falar a ela sobre Deus”, ele diz.

Meninos e meninas, podemos ser mis-
sionários como Kylian e Virgil. Podemos 
convidar nossos amigos, vizinhos e até 
mesmo os membros de nossa família 
para ir à igreja. O que será que pode 
acontecer? Talvez nossa igreja em bre-
ve esteja repleta de pessoas que digam: 
“Uma criança me convidou.”

11o Sábado 10 de dezembro

Anjos no parque

Ahistória de hoje fala sobre uma 
família de missionários que vive 
em um país localizado em algum 

lugar do Oriente Médio, uma região que 
se estende do norte africano à Península 
Árabica [localizar a região do Oriente Médio 
no mapa].

Muitas pessoas fogem daquela parte 
do mundo, em busca de um lugar seguro 
para se viver. Muitos refugiados vão a paí-
ses da Europa, como a Áustria, que recebe-
rá o benefício de parte da oferta da Escola 
Sabatina. Vamos conhecer como um cris-
tão vive em um país do Oriente Médio.

No parque
– Karl, gostaria de brincar no parque? 
– Uaauuu, papai! – Karl gritava en-

quanto corria para vestir a jaqueta e calçar 

o sapato. Então, entraram no carro se di-
rigiram até o parque.

Ao chegarem lá, procuraram um local 
para estacionar. Depois de ajudar Karl a des-
travar o cinto de segurança, os dois cami-
nharam até o parque. O pai comprou algo 
para eles beberem e se refrescarem e se 
sentou à mesa observando o filho brincar.

Não demorou muito, um jovem che-
gou ao parque, sentou-se junto ao pai 
de Karl e começaram a conversar ameni-
dades. O jovem mostrou interesse em se 
tornar cristão, e o pai aproveitou para falar 
sobre Deus. Então, percebeu que vários 
homens se aproximaram e se sentaram 
ao seu lado. Perguntando a si mesmo 
se os visitantes estavam observando-o, 
continuou conversando com o rapaz, es-
perando alguma eventual opinião.

Karl foi até onde o pai estava, bebeu 
água e voltou para brincar. Depois, can-
sado, ele voltou e deitou a cabeça no 
ombro do pai por alguns minutos antes 
de voltar a brincar.

“Vi anjos!”
Finalmente, o pai de Karl se levantou 

da mesa, chamou o garoto, e os dois co-
meçaram a caminhar em direção à entra-
da do parque, continuando a conversar 
com o jovem. O pai sentiu um arrepio 
quando viu os homens que haviam se 
aproximado deles levantarem-se e segui- 
los para fora do parque.

“O que está acontecendo? o pai se 
perguntou. Serão eles espiões? Por favor, 
Senhor, protege-nos! Orou, em silêncio”.

Karl e o pai subiram as escadas de 
saída do parque em direção ao carro. O 
pai olhou por cima do ombro e viu que 
os homens estranhos se afastavam da 
entrada do parque.

Pai e filho entraram no carro e volta-
ram para casa. Karl estava calmo durante 
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Resumo missionário
•  Em muitos países, é difícil e, muitas vezes, perigoso compartilhar a fé cristã. Ore pelas 

pessoas que trabalham nesses países. Ore para que Deus as proteja e dê sabedoria 
para que encontrem corações sinceros, desejosos de saber mais sobre Deus. Ore para 
que os missionários tenham sabedoria para falar com as pessoas de um modo que 
honre a Deus, mas não arrisquem a própria vida.

•  Muitos refugiados do Oriente Médio estão fugindo de seus países de origem e che-
gando a países da Europa.

•  Parte da oferta da Escola Sabatina deste trimestre ajudará a construir um novo 
edifício para a Igreja Adventista do Sétimo Dia Internacional em Viena, Áustria.

Resumo missionário
•  A corrida de ciclismo mais famosa do mundo, o Tour de France, ziguezagueia por 

toda a paisagem francesa.
• Existem cerca de 40 mil châteaux (castelos, mansões, palácios) na França.
• Há mais de 300 tipos de queijos feitos na França.

Meus pais dizem que sou missionário. 
Agora, quero conhecer outra pessoa e 
falar a ela sobre Deus”, ele diz.

Meninos e meninas, podemos ser mis-
sionários como Kylian e Virgil. Podemos 
convidar nossos amigos, vizinhos e até 
mesmo os membros de nossa família 
para ir à igreja. O que será que pode 
acontecer? Talvez nossa igreja em bre-
ve esteja repleta de pessoas que digam: 
“Uma criança me convidou.”

11o Sábado 10 de dezembro

Anjos no parque
o sapato. Então, entraram no carro se di-
rigiram até o parque.

Ao chegarem lá, procuraram um local 
para estacionar. Depois de ajudar Karl a des-
travar o cinto de segurança, os dois cami-
nharam até o parque. O pai comprou algo 
para eles beberem e se refrescarem e se 
sentou à mesa observando o filho brincar.

Não demorou muito, um jovem che-
gou ao parque, sentou-se junto ao pai 
de Karl e começaram a conversar ameni-
dades. O jovem mostrou interesse em se 
tornar cristão, e o pai aproveitou para falar 
sobre Deus. Então, percebeu que vários 
homens se aproximaram e se sentaram 
ao seu lado. Perguntando a si mesmo 
se os visitantes estavam observando-o, 
continuou conversando com o rapaz, es-
perando alguma eventual opinião.

Karl foi até onde o pai estava, bebeu 
água e voltou para brincar. Depois, can-
sado, ele voltou e deitou a cabeça no 
ombro do pai por alguns minutos antes 
de voltar a brincar.

“Vi anjos!”
Finalmente, o pai de Karl se levantou 

da mesa, chamou o garoto, e os dois co-
meçaram a caminhar em direção à entra-
da do parque, continuando a conversar 
com o jovem. O pai sentiu um arrepio 
quando viu os homens que haviam se 
aproximado deles levantarem-se e segui- 
los para fora do parque.

“O que está acontecendo? o pai se 
perguntou. Serão eles espiões? Por favor, 
Senhor, protege-nos! Orou, em silêncio”.

Karl e o pai subiram as escadas de 
saída do parque em direção ao carro. O 
pai olhou por cima do ombro e viu que 
os homens estranhos se afastavam da 
entrada do parque.

Pai e filho entraram no carro e volta-
ram para casa. Karl estava calmo durante 

a volta e o pai se perguntou se o menino 
havia notado o nervosismo que ele tinha 
demonstrado.

Quando ambos chegaram em casa, a 
mãe os recebeu sorridente.

– Mamãe, eu vi anjos hoje. Vi anjos! 
– Disse Karl.

– Sério? Onde você os viu?
– Nos degraus da entrada do parque!
O pai desabou na cadeira. “Então, foi 

por isso que, de repente, os homens se 
afastaram de nós, pensou. Eu não vi os 
anjos, mas Karl os viu.” 

Em seguida, sussurrou uma oração 
de agradecimento, pela proteção experi-
mentada naquele encontro com o jovem 
que queria seguir Jesus em uma terra em 
que ser cristão pode ser perigoso.

Karl e seus pais são missionários 
em uma parte difícil do mundo. Nossas 
ofertas e orações apoiam missionários 
em todo o mundo. Agradecemos pelas 
doações, a fim de que possamos con-
tinuar a enviar missionários onde são 
mais necessários.
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Yuxin é uma garota chinesa que gos-
ta de tocar piano. Toca tão bem, que 
a família decidiu enviá-la a uma es-

cola de música, o Conservatório Prayner 
em Viena, Áustria. Esse é um país que fica 
a sete mil quilômetros da China!

A mãe de Yuxin ficou preocupada, ao 
pensar que ela sentiria saudade quando 
estivesse distante. Portanto, encorajou a 
filha a “encontrar o espírito de um lar” em 
Viena, o que significa que deveria encon-
trar uma igreja.

Yuxin e sua mãe são cristãs e, aos do-
mingos, costumavam frequentar a igreja. 
Mas um dia, quando a mãe de Yuxin es-
tava lendo a Bíblia, notou que o sétimo 
dia da semana é o dia santo do Senhor. 
Ela compartilhou com Yuxin o que havia 
aprendido. A garota ficou surpresa, e orou: 
“Por favor, Deus, mostra-me a verdade!”

Certo dia, ainda na China, Yuxin visi-
tou uma Igreja Adventista do Sétimo Dia 
e falou com o pastor. “Talvez esta seja a 
verdade”, pensou, mas ainda não estava 
disposta a se tornar adventista. Yuxin co-
mia carne de porco e não estava pronta 
para abandonar esse hábito.

Resumo missionário
•  Em 1970 e 1980, houve escassez de enfermeiros na Áustria. Por isso, o governo aus-

tríaco convidou enfermeiros das Filipinas para trabalhar no país.
•  Alguns enfermeiros filipinos que chegaram a Viena eram adventistas.
•  Inicialmente, eles participaram de uma igreja local, que mais tarde se tornou a igreja 

internacional.
• O edifício da igreja internacional é muito antigo e tem muito mofo.
•  Parte da oferta da Escola Sabatina será usada para a construção de um novo edifício 

para a Igreja Adventista Internacional.

12o Sábado 17 de dezembro

Jesus, meu amigo

Vocês sabiam que muitas pessoas 
das Filipinas moram em Viena, 
Áustria? Muitos desses imigran-

tes frequentam a Igreja Adventista 
Internacional de Viena. Parte da oferta da 
Escola Sabatina ajudará a construir uma 
nova igreja.

Mohammad mora em Zamboanga, 
Filipinas. Embora sua família seja muçul-
mana, ele estuda em uma escola adventis-
ta. Anteriormente, ele frequentava outra 
escola na cidade, quando alguém contou 
ao seu pai sobre a Escola Adventista.

Os pais de Mohammad visitaram a es-
cola. O antigo edifício necessitava muito 
de reforma, e o diretor explicou que a es-
cola seria reconstruída em breve. Porém, 
durante a visita, os pais não repararam 
nas goteiras do telhado de metal nem 
nos buracos nas telas. Eles observaram 
crianças felizes, demonstrando respeito 
aos professores, e professores que real-
mente se importavam com as crianças. 
Então, decidiram enviar Mohammad 
àquela escola.

Embora não quisesse mudar de es-
cola nem deixar os amigos, o garoto 
obedeceu aos pais. No primeiro dia,  ele 
entrou na classe imaginando se faria no-
vos amigos. Antes de começar as aulas, foi 
recebido por várias crianças. No almoço, 
alguns coleguinhas o convidaram para 
comer e brincar com eles no intervalo. 
No final do dia, ele tinha feito vários ami-
gos. “Talvez essa escola não seja tão ruim 
assim!”, pensou.

Depois de algum tempo, Mohammad 
disse: “Gosto muito desta escola. Estou 

feliz porque temos um Clube de 
Desbravadores. Gosto especialmente de 
acampar e aprender novas habilidades, 
como fazer nó. E gosto de aprender novas 
músicas.”

A nova escola
Então, certo dia, perto do fim do ano 

escolar, o professor anunciou que, quan-
do eles voltassem das férias de verão, 
teriam uma nova escola. Todos aplaudi-
ram. As crianças ajudaram os professores 
a encaixotar livros, limpar os armários e 
esvaziar as prateleiras.

Mohammad e sua família saíram de 
férias. Por isso, ele não viu a antiga esco-
la ser demolida e a nova ser construída 
no lugar. Mas, ao voltar, viu que a nova 
escola era muito bonita. Algumas salas 
de aula ainda precisavam de pintura, por 
isso as classes funcionavam na igreja, até 
que as salas ficassem prontas, mas todos 
estavam felizes e animados!

Embora goste muito da nova escola, 
Mohammad sempre fala que o edifício 
não é tão importante quanto o que acon-
tece dentro dele. “Nesta escola, aprendi a 
orar a Deus de maneira tão especial, que 
me faz perceber que Jesus é realmente 
meu Amigo!”, diz ele. “Aqui, aprendi a 
amar a Deus.”

Hoje, os filipinos e pessoas de muitos 
outros países aprendem a amar a Deus 
na Igreja Adventista Internacional em 
Viena. A oferta da Escola sabatina ajudará 
a construir um novo edifício onde pos-
sam adorar. Muito obrigado por também 
colaborar!

13o Sábado 24 de dezembro

Um segundo lar
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Yuxin é uma garota chinesa que gos-
ta de tocar piano. Toca tão bem, que 
a família decidiu enviá-la a uma es-

cola de música, o Conservatório Prayner 
em Viena, Áustria. Esse é um país que fica 
a sete mil quilômetros da China!

A mãe de Yuxin ficou preocupada, ao 
pensar que ela sentiria saudade quando 
estivesse distante. Portanto, encorajou a 
filha a “encontrar o espírito de um lar” em 
Viena, o que significa que deveria encon-
trar uma igreja.

Yuxin e sua mãe são cristãs e, aos do-
mingos, costumavam frequentar a igreja. 
Mas um dia, quando a mãe de Yuxin es-
tava lendo a Bíblia, notou que o sétimo 
dia da semana é o dia santo do Senhor. 
Ela compartilhou com Yuxin o que havia 
aprendido. A garota ficou surpresa, e orou: 
“Por favor, Deus, mostra-me a verdade!”

Certo dia, ainda na China, Yuxin visi-
tou uma Igreja Adventista do Sétimo Dia 
e falou com o pastor. “Talvez esta seja a 
verdade”, pensou, mas ainda não estava 
disposta a se tornar adventista. Yuxin co-
mia carne de porco e não estava pronta 
para abandonar esse hábito.

Igreja em Viena
Quando chegou em Viena, ela en-

controu a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
Internacional na internet e entrou em conta-
to com o pastor Félix. O pastor teve o cuidado 
de buscar Yuxin na estação de metrô, e a le-
vou para a igreja. Yuxin ficou muito animada 
por haver encontrado a igreja adventista!

Ela frequenta os programas de pôr 
do sol nas sextas-feiras, e os cultos aos 
sábados. Não demorou muito para Yuxin 
se sentir em casa. “Todos são muito afe-
tuosos e amigos”, diz ela.

Yuxin continua a aprender sobre a 
Bíblia e sobre os adventistas. Ela diz: “A 
mensagem realmente me tocou. É maravi-
lhosa! Deus me deu forças para abdicar de 
várias coisas, como por exemplo: comer 
carne de porco e fazer compras aos sába-
dos. Entendi tudo e mudei meus hábitos.”

Disposição para compartilhar
Yuxin foi batizada na Igreja Adventista 

do Sétimo Dia no mês de maio e está an-
siosa para levar a seu país de origem o que 
aprendeu em Viena. Seu plano é compar-
tilhar com a família e vizinhos as verdades 

Resumo missionário
•  Em 1970 e 1980, houve escassez de enfermeiros na Áustria. Por isso, o governo aus-

tríaco convidou enfermeiros das Filipinas para trabalhar no país.
•  Alguns enfermeiros filipinos que chegaram a Viena eram adventistas.
•  Inicialmente, eles participaram de uma igreja local, que mais tarde se tornou a igreja 

internacional.
• O edifício da igreja internacional é muito antigo e tem muito mofo.
•  Parte da oferta da Escola Sabatina será usada para a construção de um novo edifício 

para a Igreja Adventista Internacional.

12o Sábado 17 de dezembro

Jesus, meu amigo
feliz porque temos um Clube de 
Desbravadores. Gosto especialmente de 
acampar e aprender novas habilidades, 
como fazer nó. E gosto de aprender novas 
músicas.”

A nova escola
Então, certo dia, perto do fim do ano 

escolar, o professor anunciou que, quan-
do eles voltassem das férias de verão, 
teriam uma nova escola. Todos aplaudi-
ram. As crianças ajudaram os professores 
a encaixotar livros, limpar os armários e 
esvaziar as prateleiras.

Mohammad e sua família saíram de 
férias. Por isso, ele não viu a antiga esco-
la ser demolida e a nova ser construída 
no lugar. Mas, ao voltar, viu que a nova 
escola era muito bonita. Algumas salas 
de aula ainda precisavam de pintura, por 
isso as classes funcionavam na igreja, até 
que as salas ficassem prontas, mas todos 
estavam felizes e animados!

Embora goste muito da nova escola, 
Mohammad sempre fala que o edifício 
não é tão importante quanto o que acon-
tece dentro dele. “Nesta escola, aprendi a 
orar a Deus de maneira tão especial, que 
me faz perceber que Jesus é realmente 
meu Amigo!”, diz ele. “Aqui, aprendi a 
amar a Deus.”

Hoje, os filipinos e pessoas de muitos 
outros países aprendem a amar a Deus 
na Igreja Adventista Internacional em 
Viena. A oferta da Escola sabatina ajudará 
a construir um novo edifício onde pos-
sam adorar. Muito obrigado por também 
colaborar!

13o Sábado 24 de dezembro

Um segundo lar
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Se sua classe for apresentar o programa do décimo quarto sábado para os 
adultos, as seguintes sugestões poderão ajudar no planejamento:
•  Ensaie duas ou três canções do Manual da Escola Sabatina até que as crianças 

estejam bem preparadas para cantar.
•  Ensaie com as crianças pelo menos duas a três semanas antes do programa.
•  Uma semana ou duas antes do décimo quarto sábado, envie aos pais um bilhete, 

como lembrete sobre a oferta especial. 

Se sua classe não for participar do programa com os adultos, use as suges-
tões seguintes para tornar especial o décimo quarto sábado:
•  Incentive as crianças a trazer a oferta especial. Se tiverem um cofrinho de ofertas, 

oriente-as a completá-lo, e a trazer no décimo quarto sábado.
•  Use o questionário que está no programa do décimo quarto sábado, sobre as histórias 

e o Resumo Missionário do trimestre.
• Convide alguém para falar às crianças sobre um dos países mencionados no trimestre.

Preparação: Adquira bandeiras ou figuras de bandeiras da Áustria, da França, da 
Itália e da Romênia. Escolha uma criança para segurar a bandeira (ou ilustração) de 
cada país. Para este programa serão necessários dois narradores (um juvenil ou um 
jovem), e pessoas para ler as perguntas, de acordo com a quantidade de crianças de 
sua classe. Os narradores se revezarão na leitura das respostas.

Narrador 1: Durante este trimestre, 
ouvimos histórias sobre os países da [a 
criança segurando a bandeira se dirige 
à frente quando o país for mencionado] 
Áustria, França, Itália e Romênia. Esses são 
os países para onde os projetos da Escola 
Sabatina estão destinados.

Narrador 2: Hoje, em nosso progra-
ma especial, vamos relembrar algumas 
coisas que aprendemos neste trimestre, 
pelo “Teste sobre a Europa.” 

Narrador 1: Tente ver quantas per-
guntas você responde corretamente. Mas 
não se preocupe se não souber todas as 
respostas. 

Narrador 2: Se você acha que sabe 
a resposta, levante a mão e nós lhe dare-
mos a chance de responder.

Narrador 1: Prontos? Vamos começar.

Pergunta 1: Em qual Divisão mun-
dial da igreja estão localizados os países 
apresentados?

Resposta 1: A Divisão Intereuropeia. 
Essa divisão tem 178.380 membros, 2.550 
igrejas e 548 grupos.

Pergunta 2: Em qual cidade e país os 
adventistas se reúnem no térreo de um pré-
dio de apartamentos?

Resposta 2: Ragusa, Itália, localizada 
na ilha de Sicília. O grupo cresceu muito 
para as atuais instalações e precisa urgen-
temente de um local mais apropriado. 
A oferta ajudará a cumprir esse projeto.

Pergunta 3: Neste trimestre, ouvi-
mos algumas histórias de crianças que 

bíblicas aprendidas, e formar um grupo de 
louvor adventista. “Eles precisam saber por 
que os adventistas existem e o que aprendi 
aqui. Deus realmente me guiou à verdade. 
Agora, posso e desejo levá-la a outros!”

Yuxin faz parte do grupo de estudan-
tes estrangeiros que frequentam a Igreja 
Adventista Internacional em Viena. Eles gos-
tam da igreja porque parece um segundo lar.

Mais e mais pessoas vão a essa igre-
ja que se reúne em um prédio muito 
antigo. Há necessidade de um lugar 
mais amplo e novo. Parte da oferta 
da Escola Sabatina ajudará essa igreja 
familiar a construir um lugar mais per-
to do centro da cidade. Agradecemos 
pelas generosas ofertas que forem 
enviadas. 

Resumo missionário
•  Na Áustria, 60% da população professam a fé católica, 6% são ortodoxos, 6% são 

muçulmanos, há 4% de protestantes e 24% de outras religiões, ou nenhuma.
•  M. B. Czechowski, missionário leigo, foi o primeiro adventista a evangelizar a Áustria, 

antes de o primeiro missionário oficial, J. N. Andrews, ser enviado à Europa em 1874. 
Czechowski morreu e foi sepultado em Viena, Áustria em 1876.

•  O Seminário Bogenhofen e o Colégio Bogenhofen Senior High School estão locali-
zados em St. Peter, em Hart, Áustria.

14o Sábado 31 de dezembro

Programa do décimo quarto sábado 
Teste sobre a Europa
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Se sua classe for apresentar o programa do décimo quarto sábado para os 
adultos, as seguintes sugestões poderão ajudar no planejamento:
•  Ensaie duas ou três canções do Manual da Escola Sabatina até que as crianças 

estejam bem preparadas para cantar.
•  Ensaie com as crianças pelo menos duas a três semanas antes do programa.
•  Uma semana ou duas antes do décimo quarto sábado, envie aos pais um bilhete, 

como lembrete sobre a oferta especial. 

Se sua classe não for participar do programa com os adultos, use as suges-
tões seguintes para tornar especial o décimo quarto sábado:
•  Incentive as crianças a trazer a oferta especial. Se tiverem um cofrinho de ofertas, 

oriente-as a completá-lo, e a trazer no décimo quarto sábado.
•  Use o questionário que está no programa do décimo quarto sábado, sobre as histórias 

e o Resumo Missionário do trimestre.
• Convide alguém para falar às crianças sobre um dos países mencionados no trimestre.

Preparação: Adquira bandeiras ou figuras de bandeiras da Áustria, da França, da 
Itália e da Romênia. Escolha uma criança para segurar a bandeira (ou ilustração) de 
cada país. Para este programa serão necessários dois narradores (um juvenil ou um 
jovem), e pessoas para ler as perguntas, de acordo com a quantidade de crianças de 
sua classe. Os narradores se revezarão na leitura das respostas.

Narrador 1: Durante este trimestre, 
ouvimos histórias sobre os países da [a 
criança segurando a bandeira se dirige 
à frente quando o país for mencionado] 
Áustria, França, Itália e Romênia. Esses são 
os países para onde os projetos da Escola 
Sabatina estão destinados.

Narrador 2: Hoje, em nosso progra-
ma especial, vamos relembrar algumas 
coisas que aprendemos neste trimestre, 
pelo “Teste sobre a Europa.” 

Narrador 1: Tente ver quantas per-
guntas você responde corretamente. Mas 
não se preocupe se não souber todas as 
respostas. 

Narrador 2: Se você acha que sabe 
a resposta, levante a mão e nós lhe dare-
mos a chance de responder.

Narrador 1: Prontos? Vamos começar.

Pergunta 1: Em qual Divisão mun-
dial da igreja estão localizados os países 
apresentados?

Resposta 1: A Divisão Intereuropeia. 
Essa divisão tem 178.380 membros, 2.550 
igrejas e 548 grupos.

Pergunta 2: Em qual cidade e país os 
adventistas se reúnem no térreo de um pré-
dio de apartamentos?

Resposta 2: Ragusa, Itália, localizada 
na ilha de Sicília. O grupo cresceu muito 
para as atuais instalações e precisa urgen-
temente de um local mais apropriado. 
A oferta ajudará a cumprir esse projeto.

Pergunta 3: Neste trimestre, ouvi-
mos algumas histórias de crianças que 

ajudaram adultos a encontrar Jesus. Em 
qual país essas histórias ocorreram?

Resposta 3: Na Romênia. Os adven-
tistas foram convidados para dar aulas de 
vida saudável em todas as escolas públi-
cas na capital Bucareste. Os professores e 
alunos estão muito contentes com essas 
classes. Parte da oferta deste sábado aju-
dará no financiamento para a continui-
dade desses cursos.

Pergunta 4: Na história intitulada 
“Missão de Marika”, nós conhecemos uma 
garota que, na escola, compartilhou a fé. 
Como resultado, nove crianças se uniram 
ao Clube de Desbravadores. Onde essa his-
tória aconteceu?

Resposta 4: Em Ragusa, Itália, na ilha 
da Sicília.

Pergunta 5: Em uma história que 
aconteceu em Paris, França, as orações de 
um menino e da mãe dele foram maravi-
lhosamente respondidas. Qual foi o motivo 
das orações?

Resposta 5: Um piano. Eles ganharam 
um piano de uma amiga e agora o menino 
usa seu talento para Deus. Parte da nossa 
oferta ajudará a construir um Centro de 
Convivência Judaico-Adventista.

Pergunta 6: Os refugiados do Oriente 
Médio frequentam igrejas adventistas nessa 
cidade porque se sentem aceitos e amados. 
Alguns são batizados. Qual é o nome da 
cidade?

Resposta 6: Viena, Áustria. Pessoas de 
muitos países diferentes adoram na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia Internacional 

Mais e mais pessoas vão a essa igre-
ja que se reúne em um prédio muito 
antigo. Há necessidade de um lugar 
mais amplo e novo. Parte da oferta 
da Escola Sabatina ajudará essa igreja 
familiar a construir um lugar mais per-
to do centro da cidade. Agradecemos 
pelas generosas ofertas que forem 
enviadas. 

Resumo missionário
•  Na Áustria, 60% da população professam a fé católica, 6% são ortodoxos, 6% são 

muçulmanos, há 4% de protestantes e 24% de outras religiões, ou nenhuma.
•  M. B. Czechowski, missionário leigo, foi o primeiro adventista a evangelizar a Áustria, 

antes de o primeiro missionário oficial, J. N. Andrews, ser enviado à Europa em 1874. 
Czechowski morreu e foi sepultado em Viena, Áustria em 1876.

•  O Seminário Bogenhofen e o Colégio Bogenhofen Senior High School estão locali-
zados em St. Peter, em Hart, Áustria.

14o Sábado 31 de dezembro

Programa do décimo quarto sábado 
Teste sobre a Europa
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em Viena. O edifício em que são realiza-
dos os cultos atualmente é muito anti-
go e tem muitos problemas, incluindo 
mofo. Parte da oferta ajudará a construir 
um novo edifício mais perto do centro 
da cidade.

Pergunta 7: Qual foi o primeiro país 
da Europa onde a doutrina adventista foi 
pregada?

Resposta 7: Itália. M. B. Czechowski, 
ex-padre católico polonês, foi batizado 
nos Estados Unidos, em 1857, e foi para 
a Itália como missionário leigo em 1864.

Pergunta 8: Responda “Verdadeiro” 
ou “Falso”: Não há hospitais adventistas na 
França.

Resposta 8: Verdadeiro. Não há hos-
pitais adventistas na França, mas há uma 
casa de repouso adventista chamada 
“Rosemary House”. Parte da oferta será 
usada para ajudar a construir um Centro 
de Convivência Adventista-Judaico, em 
Paris. A França tem a terceira maior po-
pulação judaica, depois de Israel e dos 
Estados Unidos.

Pergunta 9: Em qual dos países apre-
sentados neste trimestre vive a maior popu-
lação de ursos pardos da Europa?

Resposta 9: Romênia. Além disso, as 
montanhas dos Cárpatos da Romênia é o 
habitat de 400 espécies únicas de mamí-
feros, incluindo a camurça dos Cárpatos, 
uma espécie de cabra da montanha.

Pergunta 10: Que cidade mencionada 
neste trimestre é famosa por sua música?

Resposta 10: Viena, Áustria. Muitos 
jovens vão para lá a fim de estudar nas es-
colas de música mais famosas da cidade 
e outras universidades. Vários desses es-
tudantes frequentam a Igreja Adventista 
Internacional, para onde parte da oferta 
da Escola Sabatina será destinada.

Pergunta 11: De qual país vieram 
os primeiros estrangeiros para o que, 
mais tarde, se tornaria a Igreja Adventista 
Internacional?

Resposta 11: Filipinas. Nos anos de 
1970 e 1980, houve escassez de enfer-
meiros na Áustria. Sendo assim, o gover-
no austríaco convidou enfermeiros das 
Filipinas para trabalhar no país. Vários des-
ses enfermeiros eram adventistas. Depois 
de chegar a Viena, começaram a procurar 
uma Igreja Adventista. Finalmente, en-
contraram uma, porém o idioma falado 
nos cultos era o alemão. A filha do pastor 
traduzia e escrevia os sermões em inglês, 
o mais rápido que podia. 

Pergunta 12: Dos quatro países apre-
sentados neste trimestre, qual deles tem 
o maior número de membros e igrejas 
adventistas?

Resposta 12: França. Há 122 igrejas e 
13.712 adventistas no país. Há várias igre-
jas na cidade de Paris e uma delas é um 
antigo cinema subterrâneo! Atualmente, 
o Centro de Convivência Judaico-
Adventista se reúne uma vez por mês 
em uma das salas desse antigo cinema. 
Parte da nossa oferta será utilizada para 
estabelecer um centro próprio.

Pergunta 13: Giuseppe, um menino 
de Ragusa, Itália, gosta de participar do 
Clube de Desbravadores, embora nem ele 
nem a família sejam adventistas. Por que 
ele gosta disso e qual é a importância que 
os Desbravadores têm na vida dele?

Resposta 13: Giuseppe diz: “Aprendo 
muitas coisas nos Desbravadores. O clube 
nos ajuda não apenas com o conheci-
mento, mas na formação moral, no de-
senvolvimento profissional, e em nossa 
comunhão com Deus.”  

Pergunta 14: Responda “Verdadeiro” 

ou “Falso”: Quando Kylian, um aluno do ter-
ceiro ano da Escola Adventista de Ensino 
Fundamental em Collonges, França, falou 
para duas jovens: ‘Vocês não devem fu-
mar; isso pode causar câncer’, elas ficaram 
zangadas.

Resposta 14: Falso. As duas jovens, 
que eram amigas da mãe de Kylian, fica-
ram surpresas, mas não se irritaram com o 
comentário de Kylian. Depois, ele as convi-
dou para visitar a igreja com ele e sua mãe. 
Elas gostaram e continuaram e passaram 
a frequentar regularmente. Depois, foram 
batizadas. Nunca seremos demasiada-
mente jovens para compartilhar a fé!

Pergunta 15: Dos principais idiomas 
falados nos países em destaque deste tri-
mestre: italiano, romeno, francês e alemão, 
qual é o mais estudado?

Resposta 15: O Francês é a segunda 
língua mais estudada no mundo, depois 
do Inglês. A Universidade Adventista 
Salève, em Collonges, oferece aulas de 
língua e cultura francesas. A escola ad-
ventista na Áustria, Seminário Schloss 
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Pergunta 11: De qual país vieram 
os primeiros estrangeiros para o que, 
mais tarde, se tornaria a Igreja Adventista 
Internacional?

Resposta 11: Filipinas. Nos anos de 
1970 e 1980, houve escassez de enfer-
meiros na Áustria. Sendo assim, o gover-
no austríaco convidou enfermeiros das 
Filipinas para trabalhar no país. Vários des-
ses enfermeiros eram adventistas. Depois 
de chegar a Viena, começaram a procurar 
uma Igreja Adventista. Finalmente, en-
contraram uma, porém o idioma falado 
nos cultos era o alemão. A filha do pastor 
traduzia e escrevia os sermões em inglês, 
o mais rápido que podia. 

Pergunta 12: Dos quatro países apre-
sentados neste trimestre, qual deles tem 
o maior número de membros e igrejas 
adventistas?

Resposta 12: França. Há 122 igrejas e 
13.712 adventistas no país. Há várias igre-
jas na cidade de Paris e uma delas é um 
antigo cinema subterrâneo! Atualmente, 
o Centro de Convivência Judaico-
Adventista se reúne uma vez por mês 
em uma das salas desse antigo cinema. 
Parte da nossa oferta será utilizada para 
estabelecer um centro próprio.

Pergunta 13: Giuseppe, um menino 
de Ragusa, Itália, gosta de participar do 
Clube de Desbravadores, embora nem ele 
nem a família sejam adventistas. Por que 
ele gosta disso e qual é a importância que 
os Desbravadores têm na vida dele?

Resposta 13: Giuseppe diz: “Aprendo 
muitas coisas nos Desbravadores. O clube 
nos ajuda não apenas com o conheci-
mento, mas na formação moral, no de-
senvolvimento profissional, e em nossa 
comunhão com Deus.”  

Pergunta 14: Responda “Verdadeiro” 

ou “Falso”: Quando Kylian, um aluno do ter-
ceiro ano da Escola Adventista de Ensino 
Fundamental em Collonges, França, falou 
para duas jovens: ‘Vocês não devem fu-
mar; isso pode causar câncer’, elas ficaram 
zangadas.

Resposta 14: Falso. As duas jovens, 
que eram amigas da mãe de Kylian, fica-
ram surpresas, mas não se irritaram com o 
comentário de Kylian. Depois, ele as convi-
dou para visitar a igreja com ele e sua mãe. 
Elas gostaram e continuaram e passaram 
a frequentar regularmente. Depois, foram 
batizadas. Nunca seremos demasiada-
mente jovens para compartilhar a fé!

Pergunta 15: Dos principais idiomas 
falados nos países em destaque deste tri-
mestre: italiano, romeno, francês e alemão, 
qual é o mais estudado?

Resposta 15: O Francês é a segunda 
língua mais estudada no mundo, depois 
do Inglês. A Universidade Adventista 
Salève, em Collonges, oferece aulas de 
língua e cultura francesas. A escola ad-
ventista na Áustria, Seminário Schloss 

Bogenhofen, oferece aulas de alemão e o 
Colégio Adventista Italiano em Florença, 
Itália, oferece aulas do idioma italiano.

Narrador 1: Esperamos que tenham 
gostado de revisar algumas coisas que 
aprendemos no trimestre. Talvez, tenham 
aprendido algo novo!

Narrador 2: As ofertas que doarmos 
terão grande impacto na vida da popu-
lação que vive nesses países.

Narrador 1: Na Itália e na Áustria, 
nossas ofertas ajudarão a construir igre-
jas. Na França, elas permitirão construir 
um Centro de Convivência Judaico-
Adventista. E em todo o país da Romênia, 
suas ofertas terão impacto positivo na 
vida de milhares de crianças e jovens nas 
escolas públicas. Eles receberão formação 
em vida saudável pelo trabalho de dedi-
cados adventistas.

Narrador 2: Somos muito gratos por 
seu apoio missionário e generosidade!

[Ofertas]
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